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ALÍCIA VILA I TORRENTS, secretària de l’Ajuntament de Manlleu, 

C E R T I F I C O:

Que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 27 de juny de 2019, va aprovar, per 
unanimitat dels 20 regidors assistents, dels 21 que l’integren, entre altres, els acords 
següents: 

“CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS

Part expositiva:

1. Una vegada celebrades les eleccions locals el passat dia 26 de maig de 2019 i 
constituït el nou Ajuntament en sessió solemne el dia 15 de juny de 2019, un dels 
temes a decidir en l’anomenada sessió del cartipàs municipal o sessió d’organització 
és el de la creació de les Comissions informatives municipals, uns òrgans necessaris 
en l’organització municipal. 

2. Aquestes Comissions informatives es preveuen com òrgans d’estudi, informe i 
consulta de tots els assumptes que s’eleven a la consideració del ple municipal. La 
determinació del nombre i denominació de les Comissions informatives així com llurs 
modificacions, correspon al mateix Ple municipal. Les Comissions informatives són 
constituïdes pels membres de la corporació designats pels diferents grups polítics 
d’acord amb els mateixos criteris de proporcionalitat que es determinen en la 
composició del Ple. 

Fonaments de dret:

I. Respecte a les Comissions Informatives, l’article 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, LRBRL), disposa que a 
aquests òrgans complementaris se’ls atribueix a més d’una existència obligatòria a 
tots els municipis amb població superior als cinc mil habitants, la funció de seguiment 
de la gestió de l’alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors delegats a banda de 
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les tradicionals funcions d’estudi i dictamen dels assumptes que se sotmeten al Ple. 
D’aquesta manera es fa efectiu el dret de participació que consagra aquest article a 
favor de tots els grups municipals.

II. En el mateix sentit s’expressa l’article 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en 
endavant, LMRLC) que també preveu que correspon al Ple determinar el nombre i la 
denominació de les comissions, que estan integrades pels membres que designin els 
diferents grups polítics que formen part de la corporació, i que es poden constituir 
també amb caràcter temporal per tal de tractar temes específics.

III. L’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (en endavant, ROF) 
preveu que dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l’alcalde 
convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple que siguin precises a fi de 
resoldre sobre diferents punts entre els que, a l’apartat b) de l’article, hi figura la 
creació i composició de les Comissions Informatives permanents. 

IV. Els articles 123 a 126 del ROF regulen aquests òrgans complementaris, tant quan 
neixin amb vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial 
de l’Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar 
temes específics, fixant aspectes com la seva composició, les funcions, i el caràcter 
dels seus dictàmens que, d’acord amb el que determina l’article 126.1 d’aquesta 
norma, són preceptius i no vinculants.

V. Així mateix, en els articles 134 a 138 del ROF s’estableixen diverses regles especials 
de funcionament de les Comissions Informatives.

VI. D’acord amb els preceptes esmentats, aquestes Comissions seran determinades pel 
que fa al seu nombre i denominació per part del Ple municipal en la sessió 
d’organització de la Corporació i estaran integrades pels membres que designin els 
diferents grups polítics que formen l’Ajuntament de forma proporcional a la seva 
representativitat a l’Ajuntament. Així la sentència de la secció cinquena del TSJC 
núm. 845/2006, de 28 de juny de 2006, va resoldre, en essència, la legalitat del 
criteri mantingut per l’Ajuntament de Manlleu en disposar la mateixa proporció de 
tots els grups municipals tal com ve essent norma del Consistori i atès que aquest 
acord assegura el dret de representació dels grups municipals i té l’efecte beneficiós 
de no reproduir la instància plenària en aquests òrgans de debat i dictamen previ.

Considerant, doncs, oportú crear les Comissions Informatives que es detallen a continuació, 
a proposta de l’Alcaldia es demana al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer. Crear la COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I 
SERVEIS PERSONALS de l’Ajuntament de Manlleu que tindrà caràcter permanent i que 
tindrà per objecte:

1.- El dictamen, estudi i informe de tots els temes que s’hagin de sotmetre a consideració del 
Ple Municipal o a la Junta de Govern Local quan aquesta actuï en exercici de competències 
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delegades del Ple municipal en assumptes relatius a les àrees de govern definides a la 
Resolució d’Alcaldia DEC/1023/2019, de 20 de juny: Secretaria, serveis jurídics, arxiu 
municipal i gestió documental, patrimoni i inventari, contractació i compres excepte la 
contractació de l’àmbit de serveis territorials, protecció de dades personals, el Pla de Gestió 
de la Diversitat, Intervenció i Tresoreria, serveis d’atenció ciutadana, d’organització i 
persones, prevenció de riscos laborals, serveis informàtics, noves tecnologies, transparència, 
administració electrònica, coneixement, govern obert i dades obertes i Agenda Manlleu 2030,
promoció i difusió cultural, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, educació, jovent, 
esports, indústria, mitjans de comunicació, barris i participació ciutadana i promoció 
econòmica, fires i mercats, seguretat ciutadana, protecció civil i civisme, benestar social, 
salut pública, consum, gent gran i igualtat i, en tot cas, formaran part de l’àmbit d’aquesta 
Comissió tots els assumptes que s’impulsin, gestionin o tramitin des de qualsevol de les 
àrees municipals que no restin inclosos en l’àmbit de la Comissió Informativa de Territori, 
Urbanisme i Medi Ambient. 

Aquesta funció s’arbitrarà mitjançant la presentació preceptiva, davant de la Comissió 
Informativa municipal, de totes les propostes d’acord que, en relació a aquestes àrees i 
serveis, s’hagin de sotmetre als òrgans de govern municipals indicats.

2.-  La consideració de Comissió Especial de Comptes pel supòsit que regula l’article 58 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la  Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. Aquesta funció s’arbitrarà mitjançant convocatòria específica per 
tal de portar a terme aquesta funció.

3.- La funció de seguiment de la gestió de l’alcalde, de la Junta de Govern Local i dels 
regidors delegats en les àrees definides a la Resolució d’Alcaldia de delegació de 
competències DEC/1023/2019, de 20 de juny. Aquesta funció s’arbitrarà mitjançant la 
previsió, a l’ordre del dia de la Comissió, dels punts corresponents al seguiment de l’actuació 
de govern que donaran accés a la documentació acreditativa de l’esmentada actuació i al 
debat sobre la mateixa. L’ordre del dia de la Comissió també inclourà els apartats relatius a 
l’aprovació de l’acta, precs i preguntes i l’apartat relatiu a les mocions que presentin els 
grups municipals així com els punts d’informació rellevants que la Presidència inclogui a la 
convocatòria i l’apartat d’informacions generals de cadascuna de les àrees incloses a la 
Comissió.

4.- Composició: Aquesta Comissió informativa tindrà la composició de 13 membres, 
designats per Resolució d’Alcaldia a proposta dels respectius grups polítics, i distribuïts de la 
següent manera:

 Cinc representants del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya -Junts 
Fem Manlleu- Acord Municipal (ERC-JFM-AM).

 Tres representants del Grup municipal de Junts per Catalunya - Manlleu (JxCAT-
Junts).



 Dos representant del Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya  
Candidatura de progrés (PSC-CP).

 Dos representant del Grup municipal CUP Manlleu – Alternativa Municipalista (CUP –
AMUNT).

 Un representant del Grup municipal Son Identitaris (SOMI).

5.- Règim de sessions ordinàries: La Comissió informativa celebrarà les seves sessions 
ordinàries a la sala de reunions del primer pis de la casa de la Vila el dimarts anterior a la 
celebració de la sessió del ple municipal. L’horari de la sessió serà a les 20.00 hores del 
vespre. Aquest règim ordinari de funcionament es podrà alterar per la Presidència quan hi 
hagi raons que ho justifiquin i les sessions no es convocaran si algun mes no hi ha 
assumptes a tractar al ple derivats de les matèries assignades. 

6.- Sessió constitutiva: en sessió ordinària a celebrar el dia 9 de juliol de 2019.

7.- Secretaria: Assumida per la secretària general de l’Ajuntament. En cas d’absència o 
impediment la substituirà el/la funcionari/ària que la substitueixi o en qui delegui.

Segon. Crear la COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, URBANISME I MEDI 
AMBIENT de l’Ajuntament de Manlleu que tindrà caràcter permanent i que tindrà per 
objecte:

1.- El dictamen, estudi i informe de tots els temes que s’hagin de sotmetre a consideració del 
Ple Municipal o a la Junta de Govern Local quan aquesta actuï en exercici de competències 
delegades del Ple municipal en assumptes relatius a l’àrea de govern de Serveis Territorials 
definida a la Resolució d’Alcaldia DEC/1023/2019, de 20 de juny: serveis territorials, 
planificació territorial, manteniment urbà, serveis d’obres i espai públic, urbanisme, 
infraestructures, pagesia i medi rural, habitatge i medi ambient.

Aquesta funció s’arbitrarà mitjançant la presentació preceptiva, davant de la Comissió 
Informativa, de totes les propostes d’acord que, en relació a aquesta àrea i serveis, s’hagin 
de sotmetre als òrgans de govern municipals.

2.- La funció de seguiment de la gestió de l’alcalde, de la Junta de Govern Local i dels 
regidors delegats en les àrees definides al Decret de delegació de competències del dia a la 
Resolució d’Alcaldia de delegació de competències DEC/1023/2019, de 20 de juny. Aquesta 
funció s’arbitrarà mitjançant la previsió a l’ordre del dia de la Comissió, dels punts 
corresponents al seguiment de l’actuació de govern que donaran accés a la documentació 
acreditativa de l’esmentada actuació i al debat sobre la mateixa. L’ordre del dia de la 
Comissió també inclourà els apartats relatius a l’aprovació de l’acta, precs i preguntes i 
l’apartat relatiu a les mocions que presentin els grups municipals així com els punts 
d’informació rellevants que la Presidència inclogui a la convocatòria i l’apartat d’informacions 
generals de cadascuna de les àrees incloses a la Comissió.

3.- Composició: Aquesta Comissió informativa tindrà la composició de 9 membres, 
designats per Resolució d’Alcaldia a proposta dels respectius grups polítics, i distribuïts de la 
següent manera:
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 Quatre representants del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya -Junts 
Fem Manlleu- Acord Municipal (ERC-JFM-AM).

 Dos representants del Grup municipal de Junts per Catalunya - Manlleu (JxCAT-
Junts).

 Un representant del Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya  
Candidatura de progrés (PSC-CP).

 Un representant del Grup municipal CUP Manlleu – Alternativa Municipalista (CUP –
AMUNT).

 Un representant del Grup municipal Son Identitaris (SOMI).

4.- Règim de sessions ordinàries: La Comissió informativa celebrarà les seves sessions 
ordinàries a la sala de reunions del primer pis de la casa de la Vila el dimarts anterior a la 
celebració de la sessió del ple municipal. L’horari de la sessió serà a les 19.00 hores del 
vespre. Aquest règim ordinari de funcionament es podrà alterar per la Presidència quan hi 
hagi raons que ho justifiquin i les sessions no es convocaran si algun mes no hi ha 
assumptes a tractar al ple derivats de les matèries assignades.

5.- Sessió constitutiva: en sessió ordinària a celebrar el dia 9 de juliol de 2019.

6.- Secretaria: Assumida per la secretària general de l’Ajuntament. En cas d’absència o 
impediment la substituirà el/la funcionari/ària que la substitueixi o en qui delegui.

Tercer. Notificar aquests acords als diferents grups polítics municipals i comunicar-los a la 
secretària municipal i als caps d’àrea i serveis municipals.”

I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat amb el 
vistiplau del senyor alcalde, fent la reserva a la qual es refereix l’article 206 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que en resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent.
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