PERE CANO MIRET, com a portaveu del grup municipal Socialista – Movem Sant Martí,
amb DNI 47.745.536-C i ALBERT TORT PUGIBET, com a portaveu adjunt del grup
municipal Socialista – Movem Sant Martí, amb DNI 47.716.560-R, sol·licitem la
incorporació de la següent proposta de resolució al proper ple ordinari que se celebri
després del registre d’aquesta sol·licitud.

El GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA – MOVEM SANT MARTÍ presenta al ple la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
per a la constitució d’una comissió d’estudi i d’informe per als casos
d’ocupacions il·legals, fraus i activitats no autoritzades
El grup municipal Socialista-Movem Sant Martí considera de vital importància el seguiment dels
casos d’ocupacions il·legals, fraus d’electricitat i aigua, activitats no autoritzades, i d’altres
irregularitats que suposin injustícies per als veïns i veïnes del municipi que compleixen amb les
seves obligacions.
Atès que l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya especifica que “En tots els municipis de més de cinc
mil habitants s'han de constituir comissions d'estudi, d'informe o de consulta. Als altres municipis
poden haver-hi aquestes comissions, sempre que les hagi previst el reglament orgànic o ho acordi
el ple de l'ajuntament” i que “correspon a aquestes comissions l'estudi i el dictamen previs dels
assumptes que s'han de sotmetre a la decisió de ple o de la comissió de govern quan actuï per
delegació d'aquest.”
Atès que aquest mateix article assenyala que “Correspon al ple de determinar el nombre i la
denominació de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta, i llurs modificacions.”, que
“Aquestes comissions es poden també constituir amb caràcter temporal per tractar de temes
específics.” I que “les comissions són integrades pels membres que designin els diferents grups
polítics que formen part de la corporació, d'acord amb els mateixos criteris de l'article 58.3.”
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
1.

Constituir la Comissió per a l’estudi i informe sobre ocupacions il·legals i fraus municipals
de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, que tindrà per objectiu seguir els casos potencials
i informar la Junta de Govern Local per tal que prengui les mesures a l’abast de les seves
competències. Aquesta comissió estarà constituïda per un representant de cada grup

municipal, amb vot ponderat en funció de la representació, i es reunirà mensualment, a
les 20 hores, el penúltim dijous de cada mes.
2.

Es farà un anunci públic per tal que, en el termini de 3 setmanes, pugin col·laborar amb
la comissió veïns i veïnes voluntaris del municipi que així ho expressin explícitament.
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