ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 13 de febrer de 2020, acordà
el següent:
Primer.- Crear la Comissió informativa de caràcter especial següent:
- Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions
Segon.- Establir la composició d’aquesta Comissió que estarà integrada per les persones següents:


President/a: L'alcalde o regidor/a en qui delegui.



Vocals: tots/es els regidors i regidores del Consistori.



Secretari/ària: El secretari general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.

Se celebrarà, mensualment, el segon dilluns de mes a les 12:30 hores, en primera convocatòria, i
mitja hora més tard, en segona convocatòria.
Tercer.- Modificar els horaris de les primeres convocatòries de celebració de les Comissions
Informatives següents, creades en l’acord del cartipàs de 27 de juny de 2019, essent una hora més
tard l’horari de segona convocatòria, i mantenint la celebració ordinària i periòdica el segon dilluns
de cada mes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Comissió Informativa d’Ecologia Urbana i Seguretat:
Comissió Informativa de Territori:
Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat:
Comissió Informativa de Promoció Esportiva:
Comissió Informativa d’Igualtat i Drets socials:
Comissió Informativa de Serveis Interns:

a les 9:30 hores.
a les 10:00 hores.
a les 10:30 hores.
a les 11:00 hores.
a les 11:30 hores.
a les 12:00 hores.

Quart.- Establir que el vot emès pels membres de les comissions a l’hora de dictaminar els
assumptes, serà individual.

El secretari
Alexandre Pallarès Cervilla
Calafell, 21 de febrer de 2020

Alexandre Pallarès Cervilla
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Cinquè.- Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, així com al tauler d’anuncis de la
Corporació, al Portal de Transparència i a la seu electrònica.
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