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DECRET NÚM. 803/2012, de 2 de juliol, de l’Alcaldia 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària de data 31 de maig de 2012, va acordar el següent: 
 

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 
 
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  
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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. 

 
Vistes les comunicacions dels grups polítics municipals en les quals designen els representants en 
aquesta comissió, HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Nomenar com a representants dels grups polítics municipals en la Comissió de Seguiment de 
Planejament Urbanístic, els següents: 
 

- Representant del grup municipal de CiU: Laureà Gregori Fraxedas, com a titular, i Àngel López 
Solà, com a suplent. Assessora, Sra. Àngels Llorens Canal 

- Representant del grup municipal d’ERC: Lluís Llovet Bayer, com a titular, i Blanca Arbell 
Brugarola, com a substitut. Assessor,  Sr. Òscar Figuerola Bernal  

- Representant del grup municipal d’UMdC: Josep M. Masvidal Serra, com a titular, i Albert 
Lamana Grau, com a suplent. Assessor, Sr. Josep M. Padrós Dabo 

- Representant del grup municipal del PSC: Sílvia Tamayo Mata, com a titular, i Jordi Planet 
Rovira, com a suplent. Assessor, Sr. Joan Flotats Balaguer  

- Representant del grup municipal del PP: Manel Almellones Conesa, com a titular, i Toni Romero 
Carbonell, com a suplent. Assessor, Sr. Santiago Moreno  

 
SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades a tots els efectes. 
 
Ho mana i signa l’alcaldessa accidental, Cati Forcano Isern, a la vila de Canet de Mar, a dos de juliol de 
dos mil dotze. 
 
L’alcaldessa accidental     Davant meu 
       La secretària 
 
 
 
Cati Forcano Isern     Núria Mompel Tusell 


