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DECRET DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PEL QUAL S’ACORDA LA DELEGACIÓ DE LES
PRESIDÈNCIES I VICEPRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS PERMANENTS, DE LA
COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE I DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES, AIXI COM ES DETERMINA LA SEVA COMPOSICIÓ NOMINAL.
VIST que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de 21 de juny de 2019, convocat com
a Ple d’organització segons les previsions de l’art. 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, va acordar la constitució i composició genèrica de les comissions que determina
l’article 122 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb caràcter
d’òrgans complementaris de l’ajuntament.
VIST que les comissions que es van constituir són les següents:
A) COMISSIONS PERMANENTS SECTORIALS:
1. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA.
2. COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI.
B) COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
C) COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE
ATÈS que l'article 125.a) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, disposa que
l’Alcalde/ssa o President/a de la Corporació és el/la President/a nat/a de totes les comissions si
bé podrà delegar la presidència en qualsevol membre de la corporació. I en el mateix sentit
l’article 65.2 del Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament, vigent (BOP 12.01.2012).
ATÈS que l’article 65.2 del Reglament orgànic del Ple determina que l’Alcaldia podrà designar,
entre els/les membres de la comissió, un/a vicepresident/a que substituirà al/a la president/a en
els supòsits d’absència, vacant o impossibilitat legal o de fet d’exercir la presidència.
ATÈS que l’article 65.4 del Reglament orgànic del Ple estableix que el nomenament dels/de les
vocals de les diferents comissions s’efectuarà pels/per les respectius/ves portaveus dels grups
polítics municipals entre els/les regidors/es del seu grup en el termini màxim de 5 dies hàbils a
comptar de la data de la sessió del ple que acordi la composició genèrica de la comissió.
VISTOS els escrits de designació dels/de les membres que integraran les comissions del Ple a
proposta dels grups polítics municipals que conformen el Ple municipal.
VIST que els articles 60.4, 61.4, 62.3 i 63.3 del Reglament orgànic del Ple determinen que serà
secretari/a de les comissions del Ple el/la Secretari/a General del Ple o funcionari/a en qui
delegui.
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ATÈS que l’article 65.5 del Reglament estableix que l’Alcaldia per mitjà de Decret recollirà la
composició nominal de les diferents comissions creades pel Ple i d’aquest Decret es donarà
compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple de 30 de maig de 2019 (L’H 17/2019)
L’Alcaldia-Presidència en ús de les facultats que li confereixen els articles 124.4.k) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 65.5 del Reglament Orgànic del
Ple, vigent.
HE RESOLT:
PRIMER.- DELEGAR la Presidència de les Comissions del Ple creades per acord del Ple de
l’Ajuntament de 21 de juny de 2019, en els termes que figuren a continuació i NOMENAR
els/les vicepresidents/es que substituiran al/a la President/a en els supòsits d’absència, vacant
o impossibilitat legal o de fet d’exercir la presidència.
A. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA:
 Presidenta: l’Alcaldessa Sra. Núria Marín Martínez
 Vicepresident: Sr. Francesc Josep Belver Vallès.
B. COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI.
 Presidència: Es delega al Sr. Cristian Alcázar Esteban.
 Vicepresident: Sr. José Castro Borrallo.
C. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
 Presidència: Es delega al Sr. Francesc Josep Belver Vallès.
 Vicepresident: Sr. Jorge García i Muñoz.
D. COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE:
 Presidència: Es delega al Sr. Francesc Josep Belver Vallès
 Vicepresident: Sr. Cristian Alcázar Esteban.
SEGON.- DETERMINAR que la delegació de la presidència o si s’escau la substitució
d’aquesta per la vicepresidència, comporta tant la facultat d'efectuar la convocatòria de les
sessions de les Comissions del Ple, com la facultat de presidir-les, i, en general, totes les
facultats que la legislació vigent atorga als/a les presidents/es de les comissions del Ple.
TERCER.- DECLARAR la composició de les diferents Comissions del Ple de conformitat amb
el detall següent:
A. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
Presidenta: L’Alcaldessa, Sra. Núria Marín Martínez
Vocals:
a) Per part del grup polític municipal del PSC:
 Vocal titular Regidor: Sr. Francesc Josep Belver Vallès (vicepresident)
 Vocal suplent Regidora: Sra. Rocío del Mar Ramírez Pérez
b) Per part del grup polític municipal d’ERC-AM:
 Vocal titular Regidor: Sr. Antoni García i Acero
 Vocal suplent Regidora: Sr. Jorge García i Muñoz
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c) Per part del grup polític municipal de Cs:
 Vocal titular Regidor: Sr. Miguel M. García Valle
 Vocal suplent Regidor: Sr. Rainaldo Ruiz Narváez
d) Per part del grup polític municipal de LHECP-ECG:
 Vocal titular Regidora: Sra. Ana M. González Montes
 Vocal suplent Regidor: Sr. Sergio Moreno Ruiz
e) Per part del grup polític municipal del PP:
 Vocal titular Regidora: Sra. Sonia Esplugas González
Secretari/a: El/La Secretari/a General del Ple o funcionari/a en qui delegui.
B. COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
President: Sr. Cristian Alcázar Esteban
Vocals:
a) Per part del grup polític municipal del PSC:
 Vocal titular Regidor: Sr. José Castro Borrallo (vicepresident)
 Vocal suplent Regidor: Sr. Jesús Husillos Gutiérrez
b) Per part del grup polític municipal d’ERC-AM:
 Vocal titular Regidor: Sr. Antoni García i Acero
 Vocal suplent Regidor: Sr. Jorge García i Muñoz
c) Per part del grup polític de Cs:
 Vocal titular Regidor: Sr. Jesús Amadeo Martín González
 Vocal suplent Regidora: Sra. M. Carmen Esteban Fernández
d) Per part del grup polític municipal de LHECP-ECG:
 Vocal titular Regidor: Sr. Sergio Moreno Ruiz
 Vocal suplent Regidora: Sra. Ana M. González Montes
e) Per part del grup polític municipal del PP:
 Vocal titular Regidora: Sra. Sonia Esplugas González
Secretari/a: E/La Secretari/a General del Ple o funcionari/a en qui delegui

C. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallès
Vocals:
a) Per part del grup polític municipal del PSC:
 Vocal titular Regidor: Sra. Rocío del Mar Ramírez Pérez
 Vocal suplent Regidora: Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo
b) Per part del grup polític municipal d’ERC-AM:
 Vocal titular Regidor: Sr. Jorge García i Muñoz (vicepresident)
 Vocal suplent Regidora: Sra. Rosa Batalla i Pascual
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c) Per part del grup polític de Cs:
 Vocal titular Regidora: Sra. M. Carmen Esteban Fernández
 Vocal suplent Regidor: Sr. Jesús Amadeo Martín González
d) Per part del grup polític municipal de LHECP-ECG:
 Vocal titular Regidora: Sra. Núria Lozano Montoya
 Vocal suplent Regidor: Sr. Sergio Moreno Ruiz
e) Per part del grup polític municipal del PP:
 Vocal titular Regidora: Sonia Esplugas González
Secretari/a: El/La Secretari/a General del Ple o funcionari/a en qui delegui.
D. COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallès
Vocals:
a) Per part del grup polític municipal del PSC:
 Vocal titular Regidor: Sr. Cristian Alcázar Esteban (vicepresident)
 Vocal suplent Regidor: Sr. Jesús Husillos Gutiérrez
b) Per part del grup polític municipal d’ERC-AM:
 Vocal titular Regidor: Sr. Antoni García i Acero
 Vocal suplent Regidor: Sr. Jorge García i Muñoz
c) Per part del grup polític municipal de Cs:
 Vocal titular Regidor: Sr. Rainaldo Ruiz Narváez
 Vocal suplent Regidor: Miguel M. García Valle
d) Per part del grup polític municipal de LHECP-ECG:
 Vocal titular Regidora: Sra. Ana M. González Montes
 Vocal suplent Regidora: Sra. Núria Lozano Montoya
e) Per part del grup polític municipal del PP:
 Vocal titular Regidora: Sonia Esplugas González
Secretari/a: El/La Secretari/a General del Ple o funcionari/a en qui delegui.
QUART.- DETERMINAR que la composició nominal de les comissions del Ple tindrà efectes
des de la data del present Decret, sense perjudici de la seva publicació al BOP en compliment
del que determina l’article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
i l’article 8.8 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu coneixement
i als efectes adients, en compliment de l’article 65.5 del Reglament orgànic del ple vigent i de
l’acord del Ple de 21 de juny de 2019.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària de l’ajuntament, a
l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria, i fer
difusió a totes les àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet
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SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es designats/des i als/a les regidor/es de
la corporació, els/les quals poden interposar el recurs que figura a continuació.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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