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Alcaldia

Ref. Expedient: 1/2019/ORCOM

Decret d'Alcaldia Número:
  

A la vila de Molins de Rei,

Ramon  Sánchez  Gil,  alcalde  de  la  vila  de  Molins  de  Rei, vist  l'expedient  1/2019/ORCOM  ,que
resulta del procediment tramitat de/d' Aprovació del nomenament de les persones que formen part
de  la  comissió  d'estudi  per  la  creació  de  l'avantprojecte  del  Reglament  de  Participació
Ciutadana ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit
s'exposen:

Vist  que  el  Ple  de  l'Ajuntament  de  30  de  gener  de  2019  va  adoptar  l'acord  d'aprovació  de  la
proposta de creació de la Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte de Reglament de
Participació ciutadana de l'Ajuntament de Molins de Rei.
 
Vist que el punt segon de l'acord esmentat, estableix que formaran part de la Comissió
d'Estudi  un tècnic/a  de l'àmbit  d'ESG o Alcaldia,  un  assessor/a  jurídic  i  com a secretari/ària  de la
Comissió, un tècnic/a de l'àmbit d'ESG o Alcaldia.
 
Atès que l'acord quart  estableix la delegació del  Ple a l'Alcalde el  nomenament específic de tot  el
personal  tècnic  de  la  Comissió  d'Estudi,  així  com,  la  Comissió  d'Estudi  ha  de  disposar  d'un
president/a delegat per l'alcalde.
 
Vist l'informe del Cap del Negociat de Transparència, de data 8 de febrer de 2019.
 
Vist l'informe de la Direcció de Serveis d'Alcaldia, de data 8 de febrer de 2019.
 
Vista la delegació del Ple a l'Alcalde, i d'acord amb les facultats que li són conferides per l'article 41
del  Reglament  d'organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les  corporacions  locals,  aprovat  per
Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre  i  l'article  53.1  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.

Atès  l'informe signat  per  el Cap del  Negociat  de  Transparència  en  data  26 de febrer  de  2019 i  la
superivisió interna de la Directora de Serveis de l'Àrea d'Alcaldia de data 27 de febrer de 2019.

  

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la legislació
vigent.
  

DECRETO:
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 Primer.-  Nomenar  com a  membres  de  la  Comissió  d'Estudi  per  la  creació  de  l'avantprojecte  del
Reglament de Participació Ciutadana a;

-Presidenta de la Comissió d'Estudi, per delegació de l'Alcalde: Sra. Silvia Guillén Navarro.
-Tècnic/a  de  l'àmbit  d'ESG  o  Alcaldia:  Sr.  Jordi  Cabezón  i  Saura,  cap  de  Negociat  de
Transparència, o tècnic/a en qui delegui.
-Assessor/a jurídic: Sr. José Manuel Freijó Paz, o assessor/a jurídic en qui delegui.
-Secretari/a  de  la  Comissió:  Sr.  Jordi  Cabezón  i  Saura,  cap  de  Negociat  de  Transparència,  o  el
tècnic/a en qui delegui.
 
Segon.- Notificar el present decret als interessats als efectes que s'escaiguin.

I  perque  així  consti,  signo  aquest  decret  en  la  data  que  consta  a  l'encapçalament,  la  qual
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.

  

La Secretària ha pres coneixement d'aquesta resolució

per a ser incorporada en el llibre corresponent en la

data de signatura de qui l'ha dictada

06/03/2019 14:05:35

En dono fe

CPISR-1 C Sandra Castelltort Claramunt

L'Alcalde

06/03/2019  20:10:28

Ramon Sánchez Gil - DNI 46676482Y (SIG)
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