
   
  

   Comissions Informatives:  

  

En sessió plenària de data 27 de juny de 2019, s’aprovà la creació i composició de comissions 

informatives:  

  

PRIMER: Crear una Comissió informativa general de caràcter permanent, la qual estudiarà i 

informarà els assumptes que hagin de ser debatuts en sessió plenària, la qual estarà formada 

per cinc membres titulars i suplents i un President:  

  

President:  

• Alcalde o persona en qui delegui 

Vocals:   

• representants del Grup municipal de JxM 
o Sr. Sixte Melchor Gimenez, titular 
o Sr. Julio Roca Font, suplent 

• representants del grup municipal d’ERC 
o Sra. Cinta Agne Sabate, titular 
o Sr. Andreu Cano Fortuño, suplent 

• representants del Grup municipal del PSC 
o Sra. Montserrat Latorre Pasanau, titular 
o Sra. Dolors Gurrera Romo, suplent 

• representant del Grup municipal de FP 
o Sr. Jordi Fornos Peleja 

• representant del Grup municipal de TTxM 
o Sr. Santiago Campos Piñol 

 Secretari:  

• El de la Corporació  o persona que delegui  
 
 

SEGON:  La Comissió informativa d’Hisenda i especial de comptes municipals estarà formada 

per cinc membres titulars i suplents i un President:  

  

President: 

• Alcalde o persona en qui delegui 

Vocals:   

• representants del Grup municipal de JxM 
o Sr. Sixte Melchor Gimenez, titular 
o Sr. Julio Roca Font, suplent 

• representants del grup municipal d’ERC 
o Sr. Andreu Cano Fortuño, titular 
o Sra. Cinta Agne Sabate, suplent 

• representants del Grup municipal del PSC 
o Sra. Montserrat Latorre Pasanau, titular 
o Sra. Dolors Gurrera Romo, suplent 

• representant del Grup municipal de FP 
o Sr. Jordi Fornos Peleja 

• representant del Grup municipal de TTxM 
o Sr. Santiago Campos Piñol 

Secretari:  

• El de la Corporació  o persona que delegui  
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TERCER: S’estableix per a totes les comissions esmentades, l’aplicació del sistema de vot 

ponderat, es a dir, el  representant de cada grup municipal té un nombre de vots equivalent al 

de regidors adscrits al seu grup.  

  

QUART: Les funcions d'aquestes comissions informatives de caràcter permanent, seran  l'estudi 

i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió dels òrgans de l'Ajuntament, i 

celebraran reunions d’acord amb el règim de sessions establert pel plenari de la Corporació.  
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