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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 unanimitat en data 24/09/2019

 
Per acord de Ple de data 9 de juliol de 2019 es van designar els representants dels Grups 
municipals a les comissions informatives i consells municipals. En aquell mateix Ple del dia 9 
de juliol, el senyor Enrique Meseguer Casas procedeix a la seva presa de possessió com a 
regidor.

En sessió plenària de data 30 de juliol de 2019, l’Ajuntament en Ple acorda prendre 
coneixement de la renúncia del senyor Enrique Meseguer Casas al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Granollers, d’acord amb la seva sol.licitud de data 18 de juliol de 2019.

En data 10 de setembre de 2019, la Junta Electoral Central remet la credencial de regidor 
del Sr. Jorge Pavón Álvarez per estar inclòs a la llista de candidats presentada pel grup 
municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs) a les eleccions locals de 26 de maig de 
2019, en substitució, per renúncia, del Sr. Enrique Meseguer Casas.

En data 19 de setembre de 2019 el grup municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
presenta, per registre d’entrada núm. 2019037735, la designació dels representants 
d’aquest grup municipal a les comissions informatives.

Fonaments jurídics:

Article 38 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.

Art. 19 del Reglament Orgànic Municipal.

Es proposa al Ple de la corporació:

Primer.- Modificar la composició del grup municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs) 
a les comissions informatives, amb el detall següent:

1. Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Generals

Cs-Partido de la Ciudadanía (1) titular: Jorge Pavón Álvarez
suplent: Juan Manuel de Vargas Delgado
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2. Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat

Cs-Partido de la Ciudadanía (1) titular: Juan Manuel de Vargas
suplent: Jorge Pavón Álvarez

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

Cs-Partido de la Ciudadanía (1) titular: Jorge Pavón Álvarez
suplent: Juan Manuel de Vargas Delgado

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

Cs-Partido de la Ciudadanía (1) titular: Juan Manuel de Vargas Delgado
suplent: Jorge Pavón Álvarez

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades, 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.

Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta aquesta resolució, 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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