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Certificat acord de ple

Mariona Valls Cunillera, Secretària-Interventora d'aquest Ajuntament,
CERTIFICO
Que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària de data 27/06/2019, es va
adoptar l'Acord del tenor literal següent:

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
de maig de 2019, és necessari determinar la composició de la comissió especial de
comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència obligatòria en tots els municipis,
d’acord amb el que preveuen els articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, 48.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 127.1 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 125 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Determinar la composició de la comissió especial de comptes, que estarà
integrada per un representant de cadascun dels grups polítics:

President:

L’alcalde, representant de IP

2 vots

Vocals:

un representant de UNIM-PSC-CP

2 vots

un representant de Ciudadanos dels Pallaresos

2 vots

un representant de Junts per Catalunya-Els Pallaresos (Junts)

4 vots

un representant de ERC-ELS PALLARESOS

1 vot
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Ajuntament dels Pallaresos
Secretari:

secretari/a de la corporació.

Segon. Comunicar aquest acord als grups polítics municipals, per tal que designin els
seus representants a la comissió especial de comptes mitjançant un escrit del
portaveu adreçat a l’alcalde.

L’anterior acord s’aprova en tots els seus punts amb set (7) vots a favor, dels
Srs./es Marcos, Urbano, Sans, Coronado, Fortuny, Molina i Grau; i quatre (4)
abstencions dels Srs./es Nolls, Tenorio, Llonch i Torres, s’aprova en tots els
seus punts l’anterior acord.”
I per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de la seva raó, d'ordre i
amb el V.º B.º de Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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