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

L’Ajuntament en Ple pren coneixement en data 28/09/2021

Assumpte: Restar assabentat de la modificació dels representants del grup municipal Junts 
per Granollers designats a les diferents comissions informatives permanents de la 
corporació municipal.

Número Expedient: 6/2021/289

Fets

1. Per acord del Ple adoptat en sessió extraordinària de data 09/07/2019 es van constituir 
les comissions informatives de caràcter permanent del present mandat corporatiu i es van 
designar els seus membres.

2. En data 03/09/2021, i amb número de registre 2021039906, el grup municipal Junts per 
Granollers ha presentat un escrit en el que proposa fer uns canvis en els/les regidors/es 
designats/es com a titulars (2) i suplents (2) a les diferents comissions informatives 
permanents de la corporació municipal. 

Fonaments jurídics

1. Segons l’article 60.5 del Decret legislatiu 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 estan 
integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formin part de la 
corporació.

2. D’acord amb l’article 19 del Reglament orgànic municipal, l’adscripció a cada comissió 
informativa dels/les regidors/es que corresponguin a cada grup municipal i les variacions 
durant el període de mandat, seran decidides pels integrants del mateix grup, i es realitzarà 
mitjançant escrit tramès a l’Alcaldia i del qual s’haurà de donar compte al Ple. 

Per tot allò exposat,

Es proposa al Ple de la corporació

Primer.- Donar-se per assabentat de la modificació dels representants del grup municipal 
Junts per Granollers designats com a titulars (2) i suplents (2) a les diferents comissions 
informatives permanents de la corporació municipal, a proposta del grup municipal, que 
restarà conformada en el sentit següent:

1. Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Generals

Titulars: Sr. Josep Maria Noguera Amiel
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Sra. Amanda Ramos Gallego

Suplents: Sr. Àlex Sastre Prieto
Sra. Laura Sabatés Ortega

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

Titulars: Sr. Àlex Sastre Prieto 
Sra. Laura Sabatés Ortega

Suplents: Sr. Josep Maria Noguera Amiel
Sra. Amanda Ramos Gallego

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

Titulars: Sr. Josep Maria Noguera Amiel
Sra. Amanda Ramos Gallego

Suplents: Sr. Àlex Sastre Prieto
Sra. Laura Sabatés Ortega

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

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

Suplents: Sr. Àlex Sastre Prieto
Sra. Amanda Ramos Gallego

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades, als efectes oportuns, i difondre 
el seu contingut, de conformitat amb el principi de transparència, a la seu electrònica i al 
portal de transparència municipal, en compliment del que disposa la legislació vigent en 
matèria de transparència, accés a la informació i bon govern.
 

https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
Granollers, 29/09/2021

El Secretari General,
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