Dijous, 10 de setembre de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Consell Comarcal del Vallès Occidental
ANUNCI d'informació pública
El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2015, va adoptar l'acord núm. 25/2015 següent:
Procediment: Règim intern. Cartipàs mandat Corporatiu 2015-2019.
Tràmit: Constitució, composició de comissions informatives i de l'especial de comptes.
Òrgan: Presidència.
Expedient: 2015-2019.
Quadre classificació: G1003.
1.- Antecedents de fet:
I. El passat dia 17 de juliol de 2015 es va constituir el Consell Comarcal per al mandat Corporatiu 2015-2019, havent-se
de procedir a la configuració del cartipàs, en els termes previstos normativament.
II. S'ha adoptat un acord de govern entre diverses forces polítiques en el si d'aquest consell comarcal, que ha de
permetre la configuració de l'esmentat cartipàs comarcal, essent necessari establir diferents comissions informatives, en
tant que òrgans col·legiats de caràcter complementari a l'organització comarcal, per a facilitar les actuacions d'estudi,
informe, dictamen i control dels assumptes que s'hagin de sotmetre al ple o per delegació d'aquest a la comissió
permanent. Així com la constitució de la Comissió especial de comptes.
2.- Fonaments de dret:
1er.- Normativa aplicable.
La normativa aplicable és la següent:
- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de
Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
- 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.
- Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
2on.- Naturalesa i composició de les comissions informatives.
Els diferents grups polítics integrants de la Corporació han de participar en els òrgans complementaris del Consell
Comarcal que tinguin com a funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que s'hagin d'aprovar pel Ple o per
delegació la Comissió Permanent, així com ho disposa l'article 18 del text refós de la Llei d'organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i concordants.
Les Comissions informatives són òrgans comarcals de caràcter col·legiat, complementaris dels òrgans de govern, sense
atribucions resolutòries. La seva funció bàsica radica en l'estudi, informe, el dictamen i el control dels assumptes, la
competència dels quals correspon al Ple comarcal.
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- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
jurídic de les entitats locals.
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Tots els grups polítics amb representació en el Consell Comarcal tenen dret a formar part de les Comissions
informatives en relació a la seva representativitat. També assistirà a les sessions el Gerent i el Secretari o el funcionari
en qui delegui, com a fedatari. Articles 20 i següents del Reglament Orgànic d'aquest Consell Comarcal.
Els articles 124 i 125 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat pel
Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, regula la constitució de les comissions informatives.
L'article 22 del Reglament orgànic d'aquest Consell Comarcal estableix que correspon al Ple comarcal la seva
designació, el nombre i la denominació, així com la seva modificació o supressió.
3r.- La comissió especial de comptes.
La comissió especial de comptes és un òrgan obligatori o essencial de l'organització comarcal.
Les funcions atribuïdes a aquesta comissió són les que estableix l'article 15 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Organització comarcal de Catalunya (TRLOCC):
"Article 15.- La comissió especial de comptes.
15.1. La comissió especial de comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb
representació en el consell comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d'acord amb el nombre de consellers
comarcals respectius.
15.2. Correspon a la comissió especial de comptes examinar i estudiar els comptes anuals del consell comarcal i
emetre'n informe."
Aquest article està amb concordança amb el que estableixen els articles 116 de la LRBRL; l'article 212 de la LRHL;
l'article 127 del ROF i l'article 101del TRLOCC.
Per tot l'exposat anteriorment es proposa al Ple l'adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- CREAR i CONSTITUIR, en base als antecedents de fet i els fonaments de dret exposats, les Comissions
Informatives que s'indiquen a continuació, amb la seva denominació i l'àmbit material d'actuació:
(A) COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN I SERVEIS GENERALS.
Àmbit material d'actuació: la consulta, l'estudi i l'emissió d'informes i propostes en els àmbits competencials següents:
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- Representació i relacions institucionals.
- Comunicació.
- Observatori Comarcal.
- Serveis Generals.
- Recursos humans.
- Pla d'Actuació Comarcal (PAC).
- Reglament Orgànic Comarcal (ROC).
- Govern obert, transparència i modernització.
- Estudis i projectes de caràcter estratègic.
- Gestió d'equipaments cedits (mercavallès, pistes autoescola, etcètera).
(B) COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.
Àmbit material d'actuació: la consulta, l'estudi i l'emissió d'informes i propostes en els àmbits competencials següents:
- Urbanisme i infraestructures.
- Medi Ambient.
- Gestió forestal.
- Projecte boscos del Vallès.
- Llicències ambientals.
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- Projectes i obres.
- Suport tècnic ajuntaments.
(C) COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ I QUALITAT DE VIDA.
Àmbit material d'actuació: la consulta, l'estudi i l'emissió d'informes i propostes en els àmbits competencials següents:
- Serveis Socials.
- Gent gran.
- Igualtat.
- Acollida i integració.
- Dependència.
- Habitatge.
- Educació.
- Salut.
- Joventut.
- Consum.
(D) COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DE POLÍCITUQES ACTIVES D'OCUPACIÓ.
Àmbit material d'actuació: la consulta, l'estudi i l'emissió d'informes i propostes en els àmbits competencials següents:
- Empresa.
- Comerç i turisme.
- Emprenedoria.
- Innovació i competitivitat.
- Ocupació.
- Economia social.
- Petits municipis.
Segon.- ESTABLIR que la composició de les Comissions informatives assenyalades a l'apartat anterior, estaran
integrades a més del president, per un representant de cada grup polític amb representació al Consell Comarcal, que
actuaran amb vot ponderat.
Així mateix, podran assistir de manera permanent, a criteri del membre que ostenti la delegació, amb veu i sense vot,
els consellers i les conselleres que tinguin assignada una delegació especial de presidències en matèries pròpies
d'actuació de la comissió.
Tercer.- ESTABLIR que el règim i periodicitat de les sessions de les diferents comissions informatives, serà determinat
per cada comissió, tenint en compte la periodicitat de les sessions plenàries i de la comissió permanent.
Quart.- CREAR I CONSTITUIR la Comissió especial de comptes, en base als antecedents de fet i fonaments de dret
exposats. Aquesta comissió estarà integrada a més del president, per un representant de cada grup polític amb
representació al Consell Comarcal, que actuaran amb vot ponderat."
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La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Terrassa, 1 de setembre de 2015
El president, Ignasi Giménez Renom

https: //bop.diba.cat
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