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NÚRIA MOMPEL TUSELL, secretària de l’Ajuntament de la vila de Canet de Mar,  
 
C E R T I F I C O : 
 
Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 31 de maig de 2012, va acordar: 
 
17.- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL SOBRE PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
Atès que és una prioritat d’aquest govern iniciar la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Canet de Mar (en endavant POUM), durant aquest mandat. 
 
Atès que, per tractar-se d’un assumpte d’interès general, es considera necessari i convenient que tots 
els grups municipals que integren el Ple puguin estar ben informats i puguin participar de l’estudi i el 
debat de la redacció del POUM. 
 
Atès que per dur a terme aquest estudi i debat sobre la redacció del POUM cal crear una comissió de 
seguiment destinada a aquest objectiu. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reglament orgànic municipal, 
correspon al Ple de cada corporació determinar el nombre i la denominació de les comissions 
informatives, tant si es constitueixen amb vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit 
competencial de l’Ajuntament, com si neixen amb caràcter temporal a l’objecte de tractar temes 
específics. 
 
Atès que de conformitat amb la normativa esmentada, aquestes comissions estaran 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, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Crear la Comissió de Seguiment de Planejament Urbanístic amb l’objectiu de dur a terme 
l’estudi i el debat sobre la redacció del POUM i altres temes de planejament relacionats amb el municipi. 
 
SEGON.- L’esmentada Comissió de Seguiment de Planejament Urbanístic estarà integrada pels membres 
nats següents: 
 
President: l’alcalde o regidor/a en qui delegui 
 
Vocals: 
 

 Un representant titular i un de suplent, del Grup Municipal de Convergència i Unió 
 Un representant titular i un de suplent del Grup Municipal d’Esquerra republicana de Catalunya 
 Un representant titular i un de suplent del Grup Municipal d’Unió Municipal de Catalunya 
 Un representant titular i un de suplent del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 

Catalunya 
 Un representant titular i un de suplent del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
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Tècnic assessor: arquitecte municipal 
 
Secretari: la secretària general de l’Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui. 
 
S’estableix la possibilitat de que cada grup municipal pugui nomenar a una persona, que sempre haurà 
de ser la mateixa i que podrà assistir a les sessions de les comissions, amb veu però sense vot, amb 
funcions d’assessorament al regidor del grup que el designi, en matèria de planejament. 
 
TERCER.- Les funcions d’aquest Comissió de Seguiment de caràcter especial seran les previstes a l’article 
60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i s’hauran de sotmetre al seu preceptiu i previ dictamen els 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 en aquesta matèria. 
 
QUART.- El funcionament d’aquesta Comissió s’ajustarà al que es preveu al Reglament orgànic 
municipal i al capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la seva redacció actual, en tots 
aquells aspectes no declarats inconstitucionals per la Sentència del Tribunal Constitucional 50/99, de 6 
d’abril, i, supletòriament, pel que preveuen els articles 134 a 138 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 
 
CINQUÈ.- Establir que el règim de funcionament s’ajustarà a l’establert per a les comissions informatives 
permanents excepte la periodicitat que quedarà determinada en reunions trimestrals que tindran lloc el 
darrer divendres de cada trimestre. Aquesta Comissió podrà fer sessions extraordinàries quan hi hagi 
assumptes rellevants que així ho exigeixin. La primera sessió que durà a terme aquesta Comissió queda 
fixada a les 10.00 hores. 
 
SISÈ.- Facultar aquesta Comissió Especial per determinar l’hora de les sessions ordinàries. 
 
SETÈ.- Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals, fent-los constar que hauran de 
designar els seus representants, titular i assessor,  en la Comissió. Ho hauran de notificar a la Secretaria 
d’aquesta corporació dins del termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’adopció 
d’aquest acord. 
 
VUITÈ.- Facultar el senyor alcalde perquè, mitjançant decret, pugui nomenar els representants dels 
grups municipals en aquesta Comissió. 
 
I perquè consti, als efectes oportuns, amb l’advertiment de l’article 206 del ROFRJEL, per al qual l’acord 
certificat resta a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, es lliura aquesta 
d’ordre i amb el vistiplau de l’alcalde, a la vila de Canet de Mar, a u de juny de dos mil dotze. 
 
Certifico        Vist i Plau 
La secretària       L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Jesús Marín i Hernàndez 
 
 


