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Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
CERTIFICO:

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 16 de juliol de 2019, va 
aprovar, per unanimitat, l’acord que, literalment, diu:

Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 26 de maig de 2019, i 
constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb el que 
disposen l’article 60.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, a la 
creació i composició de les comissions Informatives de caràcter permanent 
d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo d’òrgans complementaris de 
participació i control de caràcter assessor.

L’existència necessària d’aquestes Comissions als municipis de més de 5.000 
habitants deriva de l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, que estableix que tots els grups polítics 
integrants de la Corporació tenen dret a participar, mitjançant la presencia 
de regidors pertanyents als mateixos, als òrgans complementaris de 
l’Ajuntament que tinguin per funció l’estudi, informe o consulta dels 
assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple o que es refereixin 
al seguiment de la gestió de l’alcalde, la junta de govern local i els regidors 
que ostentin delegacions, sens perjudici de les facultats de control que 
corresponen al Ple.

Pel que fa a les comissions informatives especials l’article 124.3 del ROF 
disposa: 

“ son comisiones informativas especiales las que el pleno acuerde 
constituir para un asunto concreto, en consideración a sus 
características especiales de cualquier tipo” 

Pel que fa a la seva extinció, continua el mateix article dient  : “ Estas 
comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan 
dictaminada o informado sobre el asunto que constituye su objeto, 
salvo que el acuerdo plenario que las creó dispusiera otra cosa” 

Quant a la composició de les comissions informatives especials, l’article 
125 ROF preveu que a l’acord de la seva creació, s’hi determinarà la 
composició concreta de les mateixes, tenint en compte les següents 
regles: 
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a. “El Alcalde o Presidente de la Corporación, es el Presidente nato de 
todas ellas; sin embargo, la Presidencia efectiva podrá delegarla en 
cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia 
Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno.

b. Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se 
acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos 
políticos representados en la Corporación.

c. La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la 
Corporación que deban formar parte de la misma en representación de 
cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del mismo 
dirigido al Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. 
Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular.”

Atès que en conformitat amb el que disposa l’esmentada normativa, 
correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació 
d’aquestes Comissions Informatives d’estudi i dictamen, 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.

Atès que en conformitat amb la normativa esmentada, aquestes Comissions 
han d’estar integrades pels membres que designin els diferents Grups 
Polítics que formen part de la Corporació, en proporció a la seva 
representativitat en aquest Ajuntament, tenint tots ells dret a participar-hi.

Per tot això que, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa 
l’article 60.3 del Decret Legislatiu 2/2003 i els articles 123 i següents del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Crear les comissions Informatives de caràcter permanent 
següents:

1) Comissió Informativa General 

2) Comissió Especial de Comptes. 

SEGON.- Crear les comissions informatives especials següents: 

1) Comissió informativa especial de territori i planificació urbanística.

2) Comissió informativa especial d’organització interna i participació 
ciutadana 

3) Comissió tècnica municipal de patrimoni

4) Comissió d’anàlisis de contractació
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5) Comissió d’Estudi de Reglament Orgànic Municipal

TERCER.- La Comissió Informativa General estarà integrada pels membres 
següents:

President: Sr. Albert Gil Gutiérrez, o regidor en qui delegui

Vocals:

o .................... representant titular del grup 
municipal ERC-AM
................... representant suplent del grup 
municipal ERC-AM

o ................................................., representant 
titular del grup municipal JUNTS
..............................., representant suplent del 
grup municipal JUNTS

o ......................................., representant titular del 
Grup Municipal PSC-CP
..........................................., representant 
suplent del grup municipal PSC-CP

o ............................................, representant titular 
del grup municipal CS
.............................................., representant 
suplent del grup municipal CS

o .........................................., representant titular 
del grup municipal  de LREC-ECG

Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

El vot de cadascun dels membres de la Comissió Informativa General tindrà 
valor ponderat en funció de la representació que ostenti cada grup.

A la Comissió Informativa General hi podran assistir amb veu però sense vot 
tots els membres de la Corporació.

QUART.- La Comissió Especial de Comptes estarà integrada pels membres 
següents:
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President: Sr. Albert Gil Gutiérrez, o regidor en qui delegui

Vocals:

o .................... representant titular del grup municipal ERC-
AM
.................... representant suplent del grup municipal 
ERC-AM

o ................................................., representant titular 
del grup municipal de JUNTS
.............................., representant suplent del grup 
municipal de JUNTS

o ......................................., representant titular del Grup 
Municipal PSC-CP
..........................................., representant suplent del 
grup municipal PSC-CP

o .............................................., representant del grup 
municipal CS
..........................................., representant suplent del 
grup municipal CS

o .........................................., representant titular del 
grup municipal LREC-ECG

Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

El vot de cadascun dels membres de la Comissió Especial de Comptes tindrà 
valor ponderat en funció de la representació que ostenti cada grup.

CINQUÈ.- La comissió informativa especial de territori i planificació 
urbanística estarà integrada pels membres següents:

President: Sr. Albert Gil Gutiérrez, o regidor en qui delegui

Vocals:

o ................................ representant titular del grup 
municipal ERC-AM
................................ representant suplent del grup 
municipal ERC-AM

o ................................................., representant titular 
del grup municipal de JUNTS
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..............................., representant suplent del grup 
municipal de JUNTS

o ......................................., representant titular del Grup 
Municipal PSC-CP
..........................................., representant suplent del 
grup municipal PSC-CP

o .............................................., representant del grup 
municipal CS

o ......................representant suplent del grup municipal CS

o .........................................., representant titular del 
grup municipal LREC-ECG

 Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

SISÈ.- La comissió informativa especial d’organització interna i participació 
ciutadana estarà integrada pels membres següents:

President: Sr. Albert Gil Gutiérrez, o regidor en qui delegui

Vocals:

o ........................ representant titular del grup municipal ERC-
AM
...................... representant suplent del grup municipal ERC-
AM

o ................................................., representant titular del 
grup municipal de JUNTS
..............................., representant suplent del grup 
municipal de JUNTS

o ......................................., representant titular del Grup 
Municipal PSC-CP
..........................................., representant suplent del grup 
municipal PSC-CP
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o .............................................., representant del grup 
municipal CS

o ......................representant suplent del grup municipal CS

o .........................................., representant titular del grup 
municipal de  LREC-ECG

Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

SETÈ.- La comissió tècnica municipal de patrimoni estarà integrada pels 
membres següents:

President: Sr. Albert Gil Gutiérrez, o regidor en qui delegui

Vocals:

o ......................... representant titular del grup municipal ERC-AM
........................ representant suplent del grup municipal ERC-AM

o ................................................., representant titular del grup 
municipal de JUNTS
..............................., representant suplent del grup municipal 
JUNTS

o ......................................., representant titular del Grup 
Municipal PSC-CP
..........................................., representant suplent del grup 
municipal PSC-CP

o .............................................., representant del grup municipal 
CS

o ......................representant suplent del grup municipal CS

o .........................................., representant titular del grup 
municipal LREC-ECG

Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
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VUITÈ.- .- La Comissió d’anàlisi de contractació, la qual estarà integrada pels 
següents:

Presidència: l’Alcalde, Sr. Albert Gil Gutiérrez, o regidor en qui delegui

o Primer vocal: titular: .....................
Suplent: ......................................

o Segon vocal; .................................
Suplent: ........................................

o Tercer vocal: titular: interventor habilitat de la corporació: Sr. Antoni 
López Alonso
Suplent: tècnica de contractació del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental: Sra. Helena Iserte

o Quart vocal: secretari de la Corporació; Sr. Antoni Peralta Garcerá
Suplent: Tècnica d’Administració General: Sra. Berta Rodríguez 
Tutusaus

Membres amb veu i sense vot:

o Sergent de la Policia Local: Sr. Manel Vivas Garcia
Suplent: Sr. David Lario Toro

o Tècnica superiora de serveis personals: Sra. Carme Sanahuja i 
Masgoret
Suplent: Sra. Rosó Borràs i Ruz

o Coordinador tècnic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat: senyor Raúl 
Alba Molina
Suplent: Sr. Marc Gual Jonqueras

NOVÈ.- La Comissió d’Estudi de Reglament Orgànic Municipal estarà 
integrada pels membres següents:

President: l’Alcalde, Sr. Albert Gil Gutiérrez o regidor en qui delegui

Vocals:

o .............................., representant titular del grup 
municipal ERC-AM

o ............................., representant suplent del grup 
municipal ERC-AM
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o ........................., representant titular del grup municipal 
de JUNTS
........................., representant suplent del grup municipal 
de JUNTS

o ......, representant titular del Grup Municipal PSC-CP
......, representant suplent del grup municipal PSC-CP

o ................................, representant del grup municipal 
CS

o ......................representant suplent del grup municipal CS

o ......................, representant titular del grup municipal 
LREC-ECG

o Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’ajuntament de la 
Roca del Vallès
Suplent: Berta Rodríguez Tutusaus

 2ª Suplent: Sra. Cristina Fandiño Cutrina

o Sr. Antoni López Alonso, interventor de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès 
 Suplent: Sr. Xavi Rodríguez Martínez, Tècnic de          
transparència, participació Ciutadana i Comunicació

Actuarà com a secretari el de la corporació o funcionari en qui delegui, qui 
tindrà veu i vot com a vocal de la comissió.

DESÈ.-La Comissió Especial de Comptes assumirà les competències que li 
atribueix l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, en concordança amb l'article 212 del Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals.

ONZÈ.- Les funcions de la Comissió Informativa General seran l'estudi i 
dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple o de la 
Junta de Govern Local i de l'Alcaldia, en aquests dos últims supòsits quan 
aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell, podent intervenir també en 
relació amb altres assumptes que no siguin de la competència del Ple de la 
Corporació, quan l'òrgan competent els sol·liciti el dictamen.

A l’efecte del control i seguiment de la gestió dels òrgans als quals 
anteriorment s’ha fet referència, es reconeix el dret de tots els Regidors 
membres de les Comissions Informatives a poder consultar, directament i 
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personalment, els llibres de resolucions i els llibres d’actes de la Junta de 
Govern Local, custodiats a la Secretaria de la Corporació.

DOTZÈ.- La Comissió Informativa General celebrarà reunions ordinàries 
cada dos mesos, d'acord amb les particularitats que, en execució de les 
seves previsions, estableixi en la seva sessió constitutiva, podent celebrar 
sessions extraordinàries quan el seu President ho decideixi, o quan ho 
sol·liciti la quarta part, almenys, del nombre legal de membres.

TRETZÈ.- Les funcions de la comissió informativa especial de territori i 
planificació urbanística seran, principalment, l’estudi per a la revisió del Pla 
General d’Ordenació Urbanística municipal en els termes que preveuen els 
articles 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el 60.4 del Text refós de la 
Llei municipal i règim local de Catalunya i l’article 124.3 del reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

CATORZÈ.- Les funcions de la comissió informativa especial d’organització 
interna i participació ciutadana són augmentar l’eficàcia dels serveis públics 
municipals i millorar el principi de transparència de l’administració, revelant 
un compromís de l’Ajuntament davant els ciutadans i les ciutadanes per 
fomentar la participació democràtica en els assumptes públics locals, d’acord 
amb l’ordenament constitucional i conforme als principis que inspiren la 
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 

QUINZÈ.- La comissió Tècnica municipal de patrimoni té com a missió 
controlar les actuacions sobre els béns i conjunts catalogats i el seu entorn 
definit, així com vetllar pel compliment adequat de l’esperit, les directrius i 
els objectius del pla especial.

SETZÈ.- Comunicar aquest acord als diferents grups municipals, fent-los 
constar que hauran de designar els seus representants en cada comissió, 
notificant-ho a l’alcaldia d'aquesta Corporació dins del termini d'una setmana 
a comptar des de l'adopció d'aquest acord, quedant facultat el senyor 
Alcalde per, mitjançant Decret, procedir al seu nomenament.

I perquè així consti, i a reserva de l’aprovació de l’acta, d’acord amb l’article 206 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo aquest certificat d’ordre 
i amb el vistiplau de l’alcalde.
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