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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 27 de juny d’organització municipal després de la constitució del
nou Ajuntament fruit de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, 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 nou regidors a
l’Ajuntament s’estipulava igualment nou membres en el conjunt de les dues comissions,
concretament amb cinc i quatre membres respectivament. De la mateixa manera, a la
formació de Junts x Manlleu, amb cinc regidors, se li assignaven tres a una comissió i dos a
l’altra. A les formacions PSC i CUP, amb tres representants municipals, se’ls assignava dos
membres a una Comissió i un a l’altra. I finalment, respecte de la representació del grup
municipal integrat per una sola persona, 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 Tribunal Constitucional i en particular al fet que resulta preferible la sobre
representació 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;
altrament s’assumiria novament la presidència nata prevista normativament per l’Alcaldia i es
delegaria en el membre proposat per la comissió.
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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.

Per tant,
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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:








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

M. Josep Palomar Gonzalez
Sellarés Valéncia
Pere Compte López
Eva Font Morató
Eduard Robles Serradell

Suplents:

Rafa Cuenca Gamiz
Enric Vilaregut Saez
Àlex Garrido Serra

Tres representants pel Grup municipal de Junts per Catalunya - Manlleu
(JxCAT JUNTS):
Titulars:

M. Lluïsa Bautista Sànchez
Arnau Rovira Martínez
David Bosch Petit

Suplents:

Núria Martínez Molist
Miquel Gay Estévez

Dos representants pel Grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
Candidatura de progrés (PSC-CP):
Titulars:

Antoni Poyato Rodríguez
Estela Vázquez Granados

Suplents:

Marta Moreta

Dos representant pel Grup municipal CUP Manlleu - Alternativa Municipalista
(CUP - AMUNT):
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Titulars:

Maira Costa Casas
Flory Martinez Ruiz

Suplent:

Albert Generó Prat

Un representant del Som Identitaris (SOMI):
Titular:

Paco Zambrana Tinoco

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:

Enric Vilaregut Saez
M. Teresa Anglada Mas
Rafa Cuenca Gamiz
Eduard Robles Serradell

Suplents:

Eva Font Morató
Eudald Sellarés València
Pere Compte López
Àlex Garrido Serra

Dos representants pel Grup municipal de Junts per Catalunya - Manlleu
(JxCAT JUNTS):
Titulars:

Miquel Gay Estévez
Núria Martínez Molist

Suplents:

Arnau Rovira Martínez
David Bosch Petit

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

Marta Moreta Rovira

Suplents:

Antoni Poyato Rodríguez
Estela Vázquez Granados

Un representant pel Grup municipal CUP Manlleu - Alternativa Municipalista
(CUP - AMUNT):
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Titular:

Albert Generó Prat

Suplent:

Maira Costa Casas
Flory Martinez Ruiz

Un representant del Som Identitaris (SOMI):
Titular:

Paco Zambrana Tinoco

Tercer. Disposar que es delega la presidència i es determina la vicepresidència de les
comissions informatives en les persones que figuren com a tals en el aquesta Resolució
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:
Presidència: M. Lluïsa Bautista Sánchez
Vicepresidència: M. Josep Palomar González
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, URBANISME I MEDI AMBIENT:
Presidència: Enric Vilaregut Saez
Vicepresidència: Rafa Cuenca Gamiz
Quart. 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.
Cinquè. Notificar aquests acords als diferents grups polítics municipals i a cadascun dels
regidors i regidores designats i, així mateix, comunicar-los als caps d’àrea i serveis
municipals.
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SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'alcalde
Àlex Garrido i Serra
02-07-2019 09:28

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
Alícia Vila i Torrents
02-07-2019 09:39
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