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Ple  
Secretaria  
pl.Porxada 6, 2a planta - 08401 Granollers   Tel: 938426603  Fax: 938795696  alcaldia@ajuntament.granollers.cat  

Acord de Ple aprovat per majoria absoluta en data 09/07/2019

 

Constitució de les Comissions Informatives de caràcter permanent i designació dels seus 
membres

De conformitat amb allò que preveu l’article 20 de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases 
del Règim Local i l'article 60 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local a Catalunya, en concordança amb el que 
disposen els articles 123 i següents del ROF, és necessari crear en aquesta Corporació, 
Comissions d’estudi, informació i consulta, així com el seguiment de la gestió de l’Alcaldia, la 
Junta de Govern, Tinents d’Alcalde, Regidors i Regidores que ostentin delegacions en les 
que tindran dret a participar tots els Grups Polítics integrants de la Corporació.

Atès que cadascun d’aquests Grups Municipals hauran de tenir representació en cadascuna 
de les Comissions Informatives, amb independència de quina sigui la representació que 
tingui a l’Ajuntament, de conformitat amb allò que estableix l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local en concordança amb l’article 60 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local a Catalunya es remet a l’article 58.3 del referit text legal.

Atès que l’article 58.3 del referit Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local a Catalunya, estableix que el nombre de 
membres serà proporcional a la seva representativitat a l’Ajuntament o igual per a cada 
grup.

L'art. 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la nova 
redacció introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, estableix la constitució 
obligatòria d'òrgans que tinguin per estudi, informe i consulta tots els assumptes que han de 
ser sotmesos a la decisió del Ple així com el seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de 
Govern Local i els regidors que ostentin delegacions, sens perjudici de les competències de 
control que corresponen al Ple.

Atès que l’article 18 del Reglament Orgànic Municipal disposa que les comissions 
informatives estan presidides per l’alcalde, que estaran formades per un nombre imparell de 
membres i que tots els grups municipals tindran dret a formar-ne part.

Es proposa al Ple de la corporació:

Primer.- Establir, de conformitat amb el que disposen l’article 20 de la Llei Reguladora de les 
Bases de Règim Local, l’article 60 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
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Catalunya i els articles 17 a 25 del Reglament Orgànic Municipal, com a òrgans 
complementaris de l’organització municipals les quatre comissions informatives següents:

1. Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Generals

Li correspon l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple o la comissió 
de competències delegades del Ple en relació als àmbits següents: 

Planificació estratègica i Governança; Comunicació, Imatge i promoció de ciutat; Cooperació 
i Drets Humans; Hisenda; Contractació i Patrimoni; Recursos Humans i Organització; 
Sistemes tecnològics i societat del coneixement; Comissió de seguiment del Codi de 
Conducta, en compliment de les lleis de transparència.

La composició de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Generals és d’onze 
membres, inclosa la presidència. Els regidors i regidores que componen aquesta comissió 
designats pels grups municipals són els que a continuació es relacionen:

PSC-Candidatura de Progrés (4) 

titulars: Sra. Alba Barnusell Ortuño

Sr. Álvaro Ferrer Vecilla

Sr. Jordi Terrades Santacreu

Sra. Maria Villegas Rueda

suplents: Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Sra. M.del Mar Sánchez Martínez

ERC-Acord Municipal (2)

 titulars: Sra. Núria Maynou i Hernández

Sra. Lorena Torró i Garrido

suplents: Sr. Pau Llobet i Roura

Sr. Enric Gisbert Tomàs

Junts per Granollers (2) 

titulars: Sr. Josep Maria Noguera Amiel
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Sra. Laura Sabatés Ortega

suplents: Sr. Àlex Sastre Prieto

Sra. Amanda Ramos Gallego

Cs-Partido de la Ciudadanía (1) 

titular:  Sr. Enric Meseguer Casas

suplent: Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado

Granollers per la Independència

- Primàries Cat. (1) 

titular: Sra. Mònica Ribell i Bachs

2. Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat

Li correspon l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple o la comissió 
de competències delegades del Ple en relació als àmbits següents: 

Urbanisme, Planejament i Habitatge; Obres i Projectes; Medi Ambient i Espais Verds; 
Transició energètica i mobilitat; Activitats, Instal.lacions i Protecció civil; Serveis i Via 
Pública.

La composició de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat és d’onze 
membres, inclosa la presidència. Els regidors i regidores que componen aquesta comissió 
designats pels grups municipals són els que a continuació es relacionen:

PSC-Candidatura de Progrés (4) 

titulars: Sra. Andrea Canelo Matito

Sra. Mònica Oliveres i Guixer

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Sr. Albert Camps Giró

suplents: Sr. Álvaro Ferrer Vecilla

Sra. M.del Mar Sánchez Martínez

ERC-Acord Municipal (2) 
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titulars: Sra. Núria Maynou i Hernández

Sr. Enric Gisbert Tomàs

suplents: Sr. Pau Llobet i Roura

Sra. Lorena Torró i Garrido

Junts per Granollers (2) 

titulars: Sr. Àlex Sastre Prieto

Sra. Amanda Ramos Gallego

suplents: Sr. Josep Maria Noguera Amiel

Sra. Laura Sabatés Ortega

Cs-Partido de la Ciudadanía (1) 

titular: Sr. Enric Meseguer Casas

suplent: Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado

Granollers per la Independència

- Primàries Cat. (1)

 titular: Sra. Mònica Ribell i Bachs

3. Comissió Informativa de l’Àrea d’Educació i Cohesió

Li correspon l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple o la comissió 
de competències delegades del Ple en relació als àmbits següents: Educació i Infància; 
Esports; Salut Pública i Serveis Socials; Igualtat; Civisme, Convivència i Relacions amb la 
Comunitat; Nova ciutadania; Seguretat Ciutadana.

La composició de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Educació i Cohesió és d’onze 
membres, inclosa la presidència. Els regidors i regidores que componen aquesta comissió 
designats pels grups municipals són els que a continuació es relacionen:

PSC-Candidatura de Progrés (4) 

titulars: Sr. Álvaro Ferrer Vecilla

Sr. Francesc Arolas Pou
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Sr. Rudy Benza Alegría

Sra. M.del Mar Sánchez Martínez

suplents: Sr. Albert Camps Giró

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

ERC-Acord Municipal (2) 

titulars: Sr. Pau Llobet i Roura

Sra. Lorena Torró i Garrido

suplents:  Sra. Núria Maynou i Hernández

Sr. Enric Gisbert Tomàs

Junts per Granollers (2) 

titulars: Sr. Àlex Sastre Prieto

Sra. Amanda Ramos Gallego

suplents: Sr. Josep Maria Noguera

Sra. Laura Sabatés Ortega

Cs-Partido de la Ciudadanía (1) 

titular: Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado

Suplent: Sr. Enric Meseguer Casas

Granollers per la Independència

- Primàries Cat. (1)

 titular: Sra. Mònica Ribell i Bachs

4. Comissió Informativa de l’Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació

Li correspon l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple o la comissió 
de competències delegades del Ple en relació als àmbits següents: Cultura; Joventut; Roca 
Umbert; Promoció Econòmica; Processos Participatius.
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La composició de la Comissió Informativa de l’Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i 
Participació és d’onze membres, inclosa la presidència. Els regidors i regidores que 
componen aquesta comissió designats pels grups municipals són els que a continuació es 
relacionen:

PSC-Candidatura de Progrés (4) 

titulars: Sra. Andrea Canelo Matito

Sra. Gemma Giménez Torres

Sra. Maria Villegas Rueda

Sra. Pietat Sanjuán Trujillo

suplents: Sr. Francesc Arolas Pou

Sr. Rudy Benza Alegría

ERC-Acord Municipal (2) 

titulars: Sr. Pau Llobet i Roura

Sr. Enric Gisbert Tomàs

suplents: Sr. Núria Maynou i Hernández

Sr. Lorena Torró i Garrido

Junts per Granollers (2) 

titulars: Sr. Josep Maria Noguera Amiel

Sra. Laura Sabatés Ortega

suplents: Sr. Àlex Sastre Prieto

Sra. Amanda Ramos Gallego

Cs-Partido de la Ciudadanía (1) 

titular:  Sr. Juan Manuel de Vargas Delgado

suplent: Sr. Enric Meseguer Casas

Granollers per la Independència
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- Primàries Cat. (1) 

titular: Sra. Mònica Ribell i Bachs

Segon.- L’alcalde ostenta la presidència de les comissions informatives, el qual pot delegar 
la presidència efectiva, a proposta de la comissió corresponent, entre els membres que la 
integrin.

Tercer. Establir que la periodicitat de les sessions, dies i horari de celebració, seran 
determinats de manera autònoma per cadascuna de les comissions.

Quart. Acordar que les comissions informatives, en funció de les matèries que abastin, 
emetran dictamen de tots els assumptes que hagin d'ésser sotmesos a decisió del Ple de la 
Corporació i dels de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació plenària. Així mateix, 
assumiran el seguiment de la gestió de la Junta de Govern Local i dels regidors delegats 
mitjançant la relació d'acords i resolucions adoptades.

Cinquè. Acordar que al no ser proporcional la representativitat dels membres de les 
comissions informatives, d'acord amb allò que disposa l'article 60.5 del D.L. 2/2003 de 28 
d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, les 
comissions informatives aplicaran el sistema de vot ponderat, és a dir, el vot de cada 
membre de la comissió tindrà el valor de la representació del seu Grup al Ple.

Sisè.- Notificar aquest acord a les persones nomenades, als grups municipals i publicar-lo al 
Butlletí Oficial de la província, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals.

Setè.- Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, 
a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del que disposen 
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon govern i la 
Llei 19/5014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.
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La Secretària General
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