ANUNCI relatiu a l’establiment del règim de sessions dels òrgans de govern i
creació comissió informativa.

2.- La Comissió Informativa Permanent estarà integrada per sis
membres, mantenint la proporcionalitat derivada de els últimes eleccions
locals:
Membres titulars.
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Els vocals suplents podran substituir als titulars en cas d’absència, puntual o
permanent, en les reunions de la Comissió.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3.- La presidència de la Comissió Informativa Permanent i Especial
de Comptes recaurà en l’alcalde, sens perjudici que la pugui delegar,
mitjançant decret, en aquell regidor/a que sigui proposat/da per la pròpia
Comissió, prèvia elecció efectuada en el seu si.

B

ERC: Sr. Ferran Estruch Torrents
ERC: Sr. Joan Hernández Moscoso
ERC: Sr. Salvador Campos Dam
ERC: Sra. Anna Maria Sala Villaró
PSC Cardona: Sr. Ferran Verdejo Vicente
Junts per Cardona: Sr. Joan Jané Sardans

Pàg. 1-2

Aquesta Comissió Informativa permanent actuarà com Comissió especial de
Comptes, en virtut del que preveu l’art. 101 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.

CVE 2019025720

1.- Crear la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes,
amb les funcions d’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin
a la decisió del Ple. També, de la Junta de Govern Local o de l’alcalde en el
cas de que aquests òrgans actuïn per delegació del Ple, circumstància que
és farà constar en la part expositiva del dictamen o decret, respectivament.

Data 19-7-2019

Relatiu a la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes

A

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 4 de juliol
de 2019 va acordar el següent:

Membres suplents
ERC: Sra. Roser Montoriol Vilajosana
ERC: Sra. Luisa Aliste Sánchez
ERC: Josep Malagarriga Auguets
PSC Cardona: Sr. Jordi Casas Pons
Junts per Cardona: Mònica Sala Esquius

4.- El règim de sessions ordinari de la Comissió Informativa Permanent
serà de periodicitat bimensual, i en determinarà el dia i hora, el seu
president o presidenta. La Comissió es reunirà amb caràcter extraordinari
en els supòsits previstos legalment.

Les sessions extraordinàries seguiran el règim de convocatòria i realització
previstos per la Llei.

2.- El règim de sessions de la Junta de Govern Local tindrà un periodicitat
setmanal, amb caràcter ordinari. El règim de sessions extraordinari la
decideix l’alcalde-president. El dia i hora de celebració de les sessions
ordinàries ha quedat determinat per decret de l’alcaldia 213/2019, de 26 de
juny de 2019 pel qual s'ha constituït la Junta de Govern Local: els dimarts a
les 18:00 hores.

B

Cardona, 12 de juliol de 2019
L'Alcalde-President. Ferran Estruch Torrents

Pàg. 2-2

En cas de que aquest dia sigui festiu, la sessió ordinària es retardarà al
dijous immediat hàbil següent.

CVE 2019025720

Les sessions ordinàries tindran lloc el primer dijous de cada dos mesos, a
les 20:00 hores. El mes d’agost es declara inhàbil a aquests efectes. El
primer Ple ordinari es celebrarà el dia 19 de setembre de 2019, a
conseqüència de la celebració de la Festa Major de Cardona.

Data 19-7-2019

1.- El règim de sessions del Ple de la Corporació serà el següent:
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Relatius al règim de sessions plenàries i de la Junta de Govern Local
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A

La Comissió, quan actuï com Especial de Comptes, tindrà el règim de
sessions previst en l’art. 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
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