ANUNCI de publicació del cartipàs municipal per al mandat corporatiu 2019-2023
En compliment del que disposen els articles 38, 44, 46, 51 i 52 del Reglament d’Organització, Funcionament i Regim
Jurídic de les Corporacions Locals, l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local, i
l’article 304.3 del Text Refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, es fa publica la part dispositiva dels
acords següents:

-

Secretari/ària: El/la secretari/ària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.

Segon.- El grup municipal Movem Castelldefels- En Comú Podem- En Comú Guanyem (MOVEM-ECP-ECG), en ser
l’únic grup que pateix una modificació en quant al nombre de representants, haurà de designar els seus representants,
titulars i suplents, en cada comissió, notificant-ho a la Secretaria General d’aquesta Corporació, quedant facultada la
Sra. Alcaldessa, mitjançant decret, per procedir al seu nomenament
Tercer.- Comunicar aquest acord a la resta dels grups polítics municipals, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al portal de Transparència d’aquest Ajuntament.

B

Castelldefels, 29 de maig de 2020
L’Alcaldessa, María Asunción Miranda Cuervas

https://bop.diba.cat

Vocals:
3 representants del grup municipal del Partido Popular-Partit Popular (PP).
3 representants del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).
2 representant del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).
1 representant del grup municipal Movem Castelldefels-En Comú Podem-En Comú Guanyem (MOVEM-ECPECG).
1 representant del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs).
1 representant del grup municipal de Junts per Castelldefels (JUNTS).
Regidora no adscrita.

Pàg. 1-1

-

CVE 2020012918

President/a: L'Alcalde/essa o regidor/a en qui delegui, a proposta de la pròpia Comissió. Aquesta delegació, no
obstant, podrà ser objecte d’avocació en qualsevol moment per l’alcalde/essa, qui assumirà la Presidència de la
sessió sense perjudici del dret de veu i vot del regidor-delegat.

Data 8-6-2020

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primer.- Modificar parcialment l’acord Plenari 10è.3r. aprovat en sessió celebrada el 27/02/2020, relatiu a la composició de les Comissions Informatives Permanents, a la vista de l’abandonament del grup MOVEM-ECP-ECG, per part de
la Sra. Ana Maria Quesada del Águila i amb la finalitat de millorar la proporcionalitat de la representació dels diferents
grups, de la manera següent:

A

ACORD NÚM. 5 DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 26/05/2020 EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LA
COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
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