EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
EDICTE
En compliment d’allò que disposa l’article 13 i concordants de la LRJPAC, es fa públic
que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió extraordinària de data 14 de
juliol de 2011, va aprovar els acords següents:
10.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ
DELIBERANT COM A ÒRGAN COMPLEMENTARI DE L’AJUNTAMENT.
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011,
de data 28 de març, el passat dia 22 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa
necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a l’establiment dels diferents òrgan
de govern municipal.
En exercici de la potestat d’autoorganització que l’art. 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, reconeix a aquesta Entitat.
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per nou vots a favor dels
regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Antoni Romero Carbonell,
Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. Assumpció Sánchez Salbanyà,
Manel Almellones Conesa, Àngel López Solà i Pere Xirau Espàrrech, i set vots en
contra dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer,
Coia Tenas Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma i Jordi Planet
Rovira:
PRIMER: Aprovar la creació de la Comissió de Govern, com a òrgan complementari
municipal en els termes següents:
- Composició: La integren tots els regidors amb delegacions de l’alcalde.
Aquest la presideix. En serà secretari el regidor que l’alcalde designi.
- Funcions: La comissió de govern tindrà les funcions següents:
-

Coordinació de l’acció de govern municipal.
Elaboració de polítiques, plans i programes.
Preparació d’assumptes que hagin de sotmetre’s als òrgans resolutius, sens
perjudici de la competència de les comissions informatives.
Assistència a l’alcalde en la presa de decisions.

- Periodicitat de les sessions: La comissió de govern es reunirà amb la
mateixa periodicitat que la Junta de Govern Local en les hores que determinarà
l’alcalde.
- Normes de funcionament:
1) A les sessions podran assistir facultatius que prestin serveis a favor de
l’Ajuntament, autoritats i personal al servei d’altres administracions i ciutadans
la consulta o negociacions amb les quals siguin adients per al compliment de
les competències municipals.
2) Les sessions no seran públiques.

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
SEGON: Comunicar aquest acord als portaveus dels diferents grups municipals i
publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes municipal.
Canet de Mar, 19 de juliol de 2011

L’alcalde
Jesús Marín i Hernández
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