Ajuntament
de Pardines
Convocatòria del Ple de l’Ajuntament de Pardines
Senyors/es,
En compliment del que disposa l’article 80.3 del Real decreto 2568/1986, de 28 de
novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, per la
present us convoco al Ple extraordinari, que se celebrarà en primera convocatòria el proper
dimarts dia 11 de juliol de 2017 a les 14:25 hores de la tarda, a la seu de l’Ajuntament,
Plaça del Pedró 7, de Pardines, i en segona convocatòria el mateix dia una hora més tard.
En tot cas es tractarà el punt inclòs al següent
Ordre del dia:
ÚNIC. Modificació de la composició de la Comissió Especial de Comptes
Sou pregats de comunicar amb antelació suficient a l’Alcaldia qualsevol impediment per a la
vostra assistència a la sessió que, en cas de manca del quòrum suficient que regula
l’article 98.c) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, se celebrarà en segona convocatòria el
següent dia hàbil a la mateixa hora.
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ÚNIC. Modificació de la composició de la Comissió Especial de Comptes
De conformitat amb l’article 116 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article
58 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió Especial de
Comptes és d’existència obligatòria en totes les Corporacions Locals, i la seva composició
estarà integrada per membres de tots els Grups Polítics integrants de la Corporació. El nombre
de membres és proporcional a la seva representativitat en l’Ajuntament o igual per a cada
grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Es modifica la composició de la Comissió de Comptes de l’Ajuntament que estarà integrada
pels regidors del Ple següents:
Presidenta: Núria Pérez Desel, alcaldessa
Vocals:
- Jordi Perpinyà i Perpinyà (ldP-AM)
- Marta Desel i Serra (ldP-AM)
- Joan Garrido Panicello (ldP-AM
- Pere Subirana i Perpinyà (PdeCAT)
Els membres de la Comissió, independentment del número d’assistents de cada grup a les
reunions, actuaran amb vot ponderat, d’acord amb la seva representativitat en el Ple de la
Corporació: CIU: 4 vots i FSP-PA: 3 vots.
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