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EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT D'ALMASSORA (CASTELLÓ)
C E R T I F I Q U E: Que l'Ajuntament Ple en sessió celebrada amb caràcter extraordinari i
urgent en primera convocatòria el dia 24 DE JUNIO DE 2015, va adoptar entre altres,
l'ACORD següent:
“53/2015.$ PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA PER A LA CREACIÓ, ESTABLIMENT DEL
RÈGIME DE SESSIONS I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.$ El
artículo 20.1.c) LRBRL dispone: "En els municipis de més de 5.000 habitants, i en els de
menys en que així ho dispose el seu reglament orgànic o ho acorde el Ple, existiran, si la
seua legislació autonòmica no preveu en este àmbit una altra forma organitzativa, òrgans
que tinguen com a objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser
sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de
Govern Local i els regidors que ostenten delegacions, sense perjuí de les competències de
control que corresponen al Ple. Tots els grups polítics integrants de la corporació tindran
dret a participar en els dits òrgans, per mitjà de la presència de regidors pertanyents als
mateixos en proporció al nombre de Regidors que tinguen en el Pleno"
L'art. 124 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
regula la creació i composició de les Comissions Informatives Permanents, establint l'art. 38
del mateix text legal el termini en el qual haurà d'acordar se per l'Ajuntament Ple la seua
creació i composició.
El millor funcionament d'aquest Ajuntament, fa necessària la creació de diferents Comissions
Informatives on es tracten els assumptes la competència dels quals té encomanada el
Municipi i es facilite a tots els membres de la Corporació la informació necessària per al
desenvolupament de la seua funció.
En conseqüència, i dins del termini establit reglamentàriament l'Ajuntament Ple acorda:
PRIMER.$ Crear la Comissió Informativa de Serveis Públics, que coneixerà dels
assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les
matèries de funcionament dels serveis públics: enllumenat públic, manteniments, cementeri,
neteja viària i de jardins, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, salubritat i
control de plagues i qualsevol altra qüestió relacionada amb aquesta àrea que siguen de
competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències
delegades pel Ple, tot açò sense perjudici que a més dels assumptes que li siguen propis. El
seu nombre de membres serà de 11. La seua composició serà la següent: President l'Alcalde
o Regidor en qui delegue, tres vocals del Partit Popular, tres vocals del Partit Socialista Obrer
Español, tres vocals del Compromís, un de Ciudadanos Almassora y un de Se puede
Almassora. Es reunirà prioritàriament el primer y el tercer dilluns de cada mes.
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SEGON.$ Crear la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, que coneixerà de
tots els assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les
matèries de serveis socials (Cooperació internacional. Infància, Solidaritat i integració),
educació, esports, joventut, cultura, festes, comerç, consum i ocupació, així com qualsevol
altra relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de
Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple. El seu nombre de
membres serà de 11. La seua composició serà la següent: President l'Alcalde o Regidor en
qui delegue, tres vocals del Partit Popular, tres vocals del Partit Socialista Obrer Español, tres
vocals del Compromís, un de Ciudadanos Almassora y un de Se puede Almassora. Es reunirà
prioritàriament el primer y el tercer dilluns de cada mes.
TERCER.$ Crear la Comissió Informativa de Hisenda, Personal, Transparència,
Participació i Especial de Comptes, que coneixerà de tots els assumptes que legalment
s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries hisenda, personal,
transparència, modernización, informació i participació ciudadana i especial de comptes
(prevista en el artículo 116 LRBRL) així com qualsevol altra relacionada amb aquesta àrea
que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb
competències delegades pel Ple. El seu nombre de membres serà de 11. La seua composició
serà la següent: President l'Alcalde o Regidor en qui delegue, tres vocals del Partit Popular,
tres vocals del Partit Socialista Obrer Español, tres vocals del Compromís, un de Ciudadanos
Almassora y un de Se puede Almassora. Es reunirà prioritàriament el primer dilluns de cada
mes.
QUART.$ Crear la Comissió Informativa de Territori, Urbanisme, Medi Ambient i
Mobilitat, que coneixerà de tots els assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement
de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries territori, urbanisme, medi ambient (inclòs el
seguiment del contracte de recollida de residus) i mobilitat (inclòs el seguiment del contracte
de transport col·lectiu urbà de viatgers) així com qualsevol altra relacionada amb aquesta
àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue
amb competències delegades pel Ple. Així mateix es donarà compte en la mateixa de les
Llicències d'Obres concedides per la Junta de Govern Local. El seu nombre de membres serà
de 11. La seua composició serà la següent: President l'Alcalde o Regidor en qui delegue, tres
vocals del Partit Popular, tres vocals del Partit Socialista Obrer Español, tres vocals del
Compromís, un de Ciudadanos Almassora y un de Se puede Almassora. Es reunirà
prioritàriament el primer dilluns de cada mes.
CINQUÈ.$ Crear la Junta de Portaveus, que s'integrarà pels portaveus dels grups polítics,
amb la presidència de l'Alcalde President. Les seues competències seran les següents:
a) Accedir a les informacions que la presidència els proporcione per a difondre la entre els
membres del seu grup.
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b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la seua
participació en els debats corporatius.
c) Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.
Es reunirà el divendres anterior a la celebració del corresponent Ple ordinari preferentment a
les 13:30 hores.
SISÈ.$ Adonar del present acord a la Comissió Informativa corresponent a l'efecte de l'art.
126 del RD 2568/86 de 28 de novembre.”
I perquè conste i assortisca els efectes oportuns, es lliura el present en els termes de l'article
206 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre, a reserva d'aprovació d'acta, d'orde i amb el
vistiplau de l’alcaldessa.

Vº.Bº.

El secretario

L'Alcaldessa,

26/06/2015
26/06/2015
Susanna Nicolau Hidalgo

Ignacio Martínez Vila
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