ANUNCI
Es fa pública la part dispositiva de l’Acord Núm. 6 del Ple Municipal, adoptat en sessió de data
26/05/2020, relatiu a la creació de la Comissió Informativa Especial de l’Acord de Ciutat, designació dels
seus membres i fixació del seu règim d’organització i funcionament:

•

•

Des de la constitució de la mateixa i fins a l’aprovació per part del Ple del decàleg de mesures
derivades de l’Acord de ciutat, es reunirà, mensualment, en els dies i hores que estableixi la
pròpia comissió.
A partir de l’aprovació del decàleg de mesures de l’Acord de Ciutat per part del Ple, les reunions
de la comissió especial, amb la comesa de supervisar la seva implantació, la comissió es reunirà,
trimestralment, en els dies i hores que estableixi la pròpia comissió.

Quart.- La composició de la Comissió Especial serà la següent:
-

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.

-

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 (ERCAM).
1 representant del grup municipal Movem Castelldefels-En Comú Podem-En Comú Guanyem
(MOVEM-ECP-ECG.)
1 representant del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs).
1 representant del grup municipal de Junts per Castelldefels (JUNTS).
1 Regidora no adscrita.

-

Secretari/ària: la Secretària General de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.

Cinquè.- Per la resta de qüestions no previstes, la Comissió Informativa Especial, ajustarà el seu
funcionament de conformitat amb els articles 68 i següents del ROM, els acords de cartipàs vigents, i,
supletòriament, els articles 123 a 126 i 134 a 138 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
Sisè.- Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals, fent-los saber que, en el termini de
set dies hàbils, hauran de designar els seus representants, titulars i suplents, en cada Comissió,
notificant-ho a la Secretària General d'aquesta Corporació, quedant facultada la senyora Alcaldessa per,
mitjançant Decret, procedir al seu nomenament.

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-1

Tercer.- La periodicitat de les reunions de la Comissió Informativa Especial de l’Acord de Ciutat serà, amb
caràcter ordinari, la següent:

CVE 2020012919

Segon.- Aquesta Comissió Especial de l’Acord de Ciutat s’extingirà un cop determini que s’han assolit els
objectius establerts a l’epígraf anterior i, com a màxim el 31 de desembre de 2022.

Data 8-6-2020

-

El control i seguiment del funcionament dels grups de treball de l’Acord de ciutat.
La formulació de propostes al govern municipal en relació als resultats dels treballs dels diferents
grups.
El seguiment del compliment dels acords continguts en el decàleg de mesures que ha de resultar
de l’Acord de Ciutat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

A

Primer.- Aprovar la creació d’una Comissió Informativa de caràcter especial denominada COMISSIÓ
INFORMATIVA ESPECIAL DE L’ACORD DE CIUTAT, l’objecte de la qual serà l’estudi, l’informe i la
consulta en relació a les matèries següents.

B

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