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Localització de l'activitat

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Identificació: Designa representants grups polítics a Comissions Informatives
Relació de fets:
A la sessió plenària del passat 29 de juny d’organització municipal després de la constitució del
nou Ajuntament fruit de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, es va aprovar, entre
altres acords, la creació de les Comissions Informatives disposant, pel que fa a la seva
composició, el nombre de representants que tindria cada grup polític en cadascuna de les
Comissions i fent constar que la designa de les persones en concret s’efectuaria per Resolució
de l’Alcaldia a proposta dels respectius grups, designació per part de les formacions que
entretant s’ha produït.
En l’expositiu de l’esmentat acord es preveia que l’assignació global respectaria la
participació política, en el sentit que en el seu conjunt tingués la mateixa proporcionalitat en
el cas de formacions polítiques de més d’un membre. D’aquesta manera ERC amb set regidors
a l’ajuntament s’estipulava igualment set membres en el conjunt de les dues comissions,
concretament amb quatre i tres membres respectivament. De la mateixa manera, les
formacions CiU i CUP amb quatre representants municipals, se’ls assignava dos membres a
cadascuna. Amb tot i aquesta voluntat manifestada, s’ha detectat que per error la formació
política PSC amb tres representants municipals únicament figuraven amb un a cada comissió,
quan en realitat correspondria dos i un, en aplicació de la mateixa previsió, per aquest motiu
es proposa al ple la rectificació de la seva composició en aquet sentit.
Respecte de la representació sia dels grups municipals integrats per una sola persona sia de la
regidora no adscrita, el criteri aplicat ha estat la designació d’aquest únic membre, sense
lògica possibilitat de suplència, en cadascuna de les comissions en atenció a la doctrina del
TC i en particular al fet que resulta preferible la sebrerepresentació a la nul·la representació.
És voluntat de l’alcalde de delegar la presidència de cadascuna de les comissions, si així es
ratifica en la sessió constitutiva elegint els presidents i vicepresidents adés proposats;
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altrament s’assumiria novament al presidència nata prevista normativament per l’alcaldia i es
delegaria en el membre proposat per la comissió.
Igualment i a fi de facilitar la participació dels diferents grups municipals, es preveu que el
règim de substitucions sigui indistint.
Fonaments de dret:
I.

Respecte a les Comissions Informatives, l’article 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, LRBRL), disposa que a
aquests òrgans complementaris se’ls atribueix a més d’una existència obligatòria a
tots els municipis amb població superior als cinc mil habitants, la funció de seguiment
de la gestió de l’alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors delegats a banda de
les tradicionals funcions d’estudi i dictamen dels assumptes que se sotmeten al Ple.
D’aquesta manera es fa efectiu el dret de participació que consagra aquest article a
favor de tots els grups municipals.

II.

En el mateix sentit s’expressa l’article 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en
endavant, LMRLC) que també preveu que correspon al Ple determinar el nombre i la
denominació de les comissions, que estan integrades pels membres que designin els
diferents grups polítics que formen part de la corporació, i que es poden constituir
també amb caràcter temporal per tal de tractar temes específics.

III.

L’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (en endavant, ROF)
preveu que dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l’alcalde
convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple que siguin precises a fi de
resoldre sobre diferents punts entre els que, a l’apartat b) de l’article, hi figura la
creació i composició de les Comissions Informatives permanents.

IV.

Els articles 123 a 126 del ROF regulen aquests òrgans complementaris, tant quan
neixin amb vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial
de l’Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar
temes específics, fixant aspectes com la seva composició, les funcions, i el caràcter
dels seus dictàmens que, d’acord amb el que determina l’article 126.1 d’aquesta
norma, són preceptius i no vinculants.

V.

Així mateix, en els articles 134 a 138 del ROF s’estableixen diverses regles especials
de funcionament de les Comissions Informatives.

VI.

D’acord amb els preceptes esmentats, aquestes Comissions seran determinades pel
que fa al seu nombre i denominació per part del Ple municipal en la sessió
d’organització de la Corporació i estaran integrades pels membres que designin els
diferents grups polítics que formen l’Ajuntament de forma proporcional a la seva
representativitat a l’Ajuntament. Així la sentència de la secció cinquena del TSJC
núm. 845/2006, de 28 de juny de 2006, va resoldre, en essència, la legalitat del
criteri mantingut per l’Ajuntament de Manlleu en disposar la mateixa proporció de
tots els grups municipals tal com ve essent norma del Consistori i atès que aquest
acord assegura el dret de representació dels grups municipals i té l’efecte beneficiós
de no reproduir la instància plenària en aquests òrgans de debat i dictamen previ.

Unitat / Àrea

Negociat administració serveis generals
MRG
Codi de verificació

²0F5Q2M3D6F4B0B3F0365,»
²0F5Q2M3D6F4B0B3F0365,»
0F5Q2M3D6F4B0B3F0365

Document

ASGZI0W2

Expedient

ASG/108/2015

Per tant,
RESOLC:
Primer. Designar les persones següents, en representació dels respectius grups municipals,
com a membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I
SERVEIS PERSONALS:


Tres representants del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Junts Fem Manlleu – Acord Municipal (ERC-JFM-AM):
Titulars:
Suplents:



Dos representants pel Grup municipal de Convergència i Unió (CiU):
Titulars:
Suplents:



Suplents:

Albert Generó Prat
Ismael Dot Cantillo
Laura Generó Prat
Eudald Rifà Castro

Un representant pel Grup municipal dels Socialistes de Catalunya Candidatura de progrés (PSC-CP):
Titular:
Suplent:



Benjamí Nieto Moral
Miquel Gay Estevez
Ramon Soldevila Casacuberta
Isabel Casadevall Torras

Dos representants pel Grup municipal Unitat Popular - Poble Actiu (CUP-PA):
Titulars:



Marta Alsina Teixidó (vicepresidenta)
Carme Trillas Torrents
M. Josep Palomar Gonzalez
M. Carme Bassas Aumedes
Eudald Sellarès València
Enric Vilaregut Saez
Àlex Garrido Serra

Antoni Poyato Rodríguez
Marta Moreta Rovira

Un representant del Grup municipal Més Moviment d’Esquerres:
Titular:

Dolors Collell Suriñach (presidenta)
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Un representant del Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV):
Titular:



Miquel Sánchez Gueldos

Una representació per part de la regidora no adscrita i que ha abandonat el grup
de CIU:
Titular:

Maite Gallifa Company

Segon. Designar les persones següents, en representació dels respectius grups municipals,
com a membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, URBANISME I
MEDI AMBIENT:


Quatre representants del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
- Junts Fem Manlleu – Acord Municipal (ERC-JFM-AM):
Titulars:

Suplents:



Dos representants pel Grup municipal de Convergència i Unió (CiU):
Titulars:
Suplents:



Suplents:

Laura Generó Prat
Eudald Rifà Castro
Albert Generó Prat
Ismael Dot Cantillo

Un representant pel Grup municipal dels Socialistes de Catalunya Candidatura de progrés (PSC-CP):
Titular:
Suplents:



Ramon Soldevila Casacuberta
Isabel Casadevall Torras
Benjamí Nieto Moral
Miquel Gay Estevez

Dos representants pel Grup municipal Unitat Popular - Poble Actiu (CUP-PA):
Titulars:



Enric Vilaregut Saez (president)
M. Carme Bassas Aumedes (vicepresidenta)
Marta Alsina Teixidó
Eudald Sellarès València
Carme Trillas Torrents
M. Josep Palomar Gonzalez
Àlex Garrido Serra

Àlex López Garcia
Antoni Poyato Rodríguez
Marta Moreta Rovira

Un representant del Grup municipal Més Moviment d’Esquerres:
Titular:

Dolors Collell Suriñach
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Un representant del Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV):
Titular:



ASG/108/2015

Miquel Sánchez Gueldos

Una representació per part de la regidora no adscrita i que ha abandonat el grup
de CIU:
Titular:

Maite Gallifa Company

Tercer. Proposar al ple que la formació del PSC disposi d’un representant més en la
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I SERVEIS PERSONALS,
rectificant l’acord de 29 de maig de 2015 a fi de complir amb idèntica proporcionalitat que
l’assignada a la resta de formacions amb més d’un membre, essent el membre designat
Àlex López Garcia.
Quart. Disposar que es delega la presidència i es determina la vicepresidència de les
comissions informatives en qui figuren com a tals en el present decret sempre que resultin
elegits per aquests càrrecs en les sessions constitutives, altrament es delegarà en qui resulti
elegit:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I SERVEIS PERSONALS
Presidenta: Dolors Collell Suriñach
Vicepresidenta: Marta Alsina Teixidó
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, URBANISME I MEDI AMBIENT
President: Enric Vilaregut Saez
Vicepresident: M. Carme Bassas Aumedes
Cinquè.- Disposar que les suplències siguin indistintes a fi de facilitar la participació dels
diferents grups municipals amb més d’un membre en la proporció que a tots ells els
correspon en les esmentades comissions informatives.
Sisè.- Notificar aquests acords als diferents grups polítics municipals i a cadascun dels
regidors i regidores designats i comunicar-los a les funcionàries que assumeixen les funcions
de secretaria de cadascuna de les comissions informatives i als caps d’àrea i serveis
municipals.

F_FIRMA_124

En dono fe
F_FIRMA_89

SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'alcalde
Àlex Garrido i Serra
07-07-2015 12:55

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
Maria Victòria Colom Canal
07-07-2015 13:33
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