
  

  

MOCIO ALCALDIA  

  

Creació Comissió Informativa d’Urbanisme i de la Mesa de Contractació 

Permanent 

 

Vist que d’acord amb allò que estableix l’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en els municipis de menys de 

5.000 habitants el Ple pot acordar l’existència d’òrgans que tinguin per objecte 

l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió 

del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i 

els regidors que ostentin delegacions en les referides matèries. Tots els grups 

polítics integrants de la corporació tindran dret a participar en dits òrgans, 

mitjançant la presència de regidors pertanyents als mateixos en proporció al 

número de regidors que tinguin en el Ple. 

Vist que es considera oportú i convenient crear una comissió d’estudi, informe o 

consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple en matèria 

urbanística que no hagin estat delegats per aquest a d’altres òrgans de govern, així 

com el seguiment de la gestió de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i els regidors 

que ostentin delegacions en la referida matèria. 

Vist l’article 326 de la LCSP, que regula l’òrgan d’assistència en relació als 

procediments de contractació competència del Ple, així com la Disposició Addicional 

segona en relació a la composició de la mateixa. 

Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:  

Primer.- Crear la Comissió Informativa d’Urbanisme. Aquesta comissió tindrà per 

objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la 

decisió del Ple en matèria urbanística que no hagin estat delegats per aquest a 

d’altres òrgans de govern, així com el seguiment de la gestió de l’Alcaldia, la Junta 

de Govern Local i els regidors que ostentin delegacions en les referides matèries. 

  

Segon.- Establir la següent composició de la Comissió Informativa d’Urbanisme, 

respectant la proporcionalitat existent a la Corporació: 

Presidència: Alcaldia – Presidència: Sra. Montserrat Badia Moreno 

2 membres del grup municipal del PSC-PM: Sr. Fèlix Enrich Puig i Sra. Tina 

Barbero Morales 

1 membre del grup municipal de JUNTS PER CASTELLBELL: Sr. Moisés Fainé 

Sánchez 

1 membre del grup municipal de ERC-AM: Sr. Albert Mulero Miras 

  

Tercer.- Crear la MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT, com a òrgan d’assistència 

en les contractacions competència del Ple de la Corporació i que tindrà les funcions 

de l’article 326,2 de la LCSP, establint la següent composició:  

Presidencia: Alcaldia – Presidència, Sra. Montserrat Badia Moreno, o persona en qui 

delegui. 

Vocals membres electes:  



  

  

1 membre del grup municipal de JUNTS PER CASTELLBELL: Sra. Montserrat 

Roca Sangüesa. 

1 membre del grup municipal de ERC-AM: Sra. Núria Martorell Soldevila 

Vocals tènics: 

Na Mireia Tudela Torrens, Enginyera tècnica de l’ Àrea de Territori i Urbanisme, o 

persona en qui delegui 

En Manel Tribaldos Cruz, Arquitecte tècnic de l’ Àrea de Territori i Urbanisme, o 

persona en qui delegui 

En Sergi Trigo Gallardo, Tècnic Jurídic de l’Àrea de Secretaria, o persona en qui 

delegui 

Na Maria Ubach i Fuentes, secretària – interventora, o persona en qui delegui 

Secretària: 

N’Anna Serran i Camats, funcionària de l’Ajuntament, o persona en qui delegui. 

 

Quart.- Notificar als interessats per al seu coneixement i efectes.  

 

Malgrat, el Ple decidirà en superior criteri 

 

Document signat electrònicament al marge 

1er tinent d’Alcalde, per delegació de l’Alcaldia 

 

 


