
 

 CERTIFICAT 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

52/2018 El ple 

 

MARIA DOLORS SOLA MARTIN, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST 
ÒRGAN, 

CERTIFICO: 

 

Que en la sessió celebrada el 21 / de maig / 2018 s’adoptà l’acord següent: 

Expedient 52/2018. Designació dels membres de la Comissió dels 
Pressupostos Participatius

 
DICTAMEN DEL REGIDOR DELEGAT DE L’ÀREA DE CULTURA, FESTES, 

PARTICIPACIÓ I NOVES TECNOLOGIES
 
 
 
Expedient: EG 52/2018
 
Assumpte: Reglament dels pressupostos participatius
 
Tràmit: Designació dels membres de la Comissió dels Pressupostos Participatius
 
Òrgan: Ple de la Corporació
 
 
 
Fets
 
 
 

1. El 29 de gener de 2018 el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, va aprovar 
inicialment del Reglament dels pressupostos participatius.

2. L’esmentat acord fou sotmès al tràmit d’informació pública per un termini de 
trenta dies, prèvia publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) de data 15 de febrer de 2018.

3. Durant el termini conjunt de 30 dies hàbils, comptats des del 16 de febrer de 
2018 fins al 29 de març de 2018 no es van presentar al·legacions, per la qual 
cosa l’esmentat acord va esdevenir definitiu.

4. El 25 d’abril de 2018 es va publicar el text íntegre del Reglament al BOPB.
5. D’acord amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

 



 

bases de règim local, es va trametre l’acord i el text íntegre del Reglament a 
l’Administració de la Generalitat i de l’Estat.

6. D’acord amb l’article 2 del Reglament dels pressupostos participatius es crea 
una comissió política i tècnica formada per:

 
a. L'alcalde/ssa, que la presidirà
b. El/la regidor/a competent en l’àrea d’Hisenda
c. El/la regidor/a competent en l’àrea de Participació
d. El/la  regidor/a  competent  en  l’àrea  d’Urbanisme,  Obres  i 

Serveis
e. Un/a  regidor/a  de  cada  grup  polític  municipal  constituït  a  la 

corporació
f. Un/a treballador/a de Serveis Financers
g. Un/a treballador/a d’Urbanisme
h. El/la  secretari/ària,  que  actuarà  com  a  secretari/ària  de  la 

comissió
 

7. Atès que és necessari designar nominalment els membres que formaran la 
Comissió dels Pressupostos Participatius, es proposa al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents:

 
 
 
Acords
 
 
 

1. Designar nominalment els membres que a continuació es detallen per 
formar part de la Comissió dels Pressupostos Participatius:

 
a. L'alcalde/ssa,  que la  presidirà  i  el/la  regidor/a  competent  en 

l’àrea d’Hisenda
Jaume Casals Ció

b. El/la regidor/a competent en l’àrea de Participació
Genís Rovira Barat

c. El/la regidor/a competent en l’àrea d’Urbanisme, Obres i 
Serveis
Josep Casafont Cendra

d. Un/a regidor/a de cada grup polític municipal constituït a la 
corporació
CUP: Sara Cortina Martín
ERC: Joan Bertran Ambròs
PDeCat: Montserrat Mas Vilarmau
PSC: Jordi López Fernández

e. Un/a treballador/a de Serveis Financers
Laia Culebras Pons

f. Un/a treballador/a d’Urbanisme
Alfred Riera Maristany

 



 

g. El/la secretari/ària, que actuarà com a secretari/ària de la 
comissió
Maria Dolors Solà Martín

 
 
 

2. Comunicar el present acord als membres designats.
3. Publicar l’acord al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament.

 
 

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i 
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Navàs
	2018-05-24T13:55:09+0200
	Navàs
	CPISR-1 C MARIA DOLORS SOLA MARTIN
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Navàs
	2018-05-24T14:30:53+0200
	Navàs
	CPISR-1 C Jaume Casals i Ció
	Ho accepto




