Roser Guinart Subirats, secretària - interventora de l'Ajuntament de Xerta,
CERTIFICO:
Que el ple de l’Ajuntament de Xerta, en sessió extraordinària núm. 11 duta a terme el 21 de
juny de 2019, entre d’altres, ha adoptat el següent acord per unanimitat de tots els
assistents; és a dir, amb el vot favorable del Sr. Roger Aviñó, alcalde-president, el Sr.
Jaume Lafarga i Falcó, el Sr. Ruben Alegria i Maureso, la Sra. Cinta Ortega i Ferré i la Sra.
Rut Avinyó i Papaseit, tots del grup Més per Xerta. Per tant, la proposta aprovada és la
següent:
"4. Composició de la Comissió especial de Comptes
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Fets
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació
municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, la normativa de règim local permet constituir òrgans que tinguin per
objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió
del ple, en aquells municipis en què la seva existència no és obligatòria.
Altrament, d’acord amb l’art. 20.1.d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de règim local, la
comissió especial de comptes existeix en tots els municipis, essent necessari determinar-ne
la seva composició.
L’Ajuntament de Xerta no disposa actualment de comissions informatives, però si disposa
tal i com marca la llei de la Comissió especial de comptes:

Les funcions les establertes per la legislació en aquest matèria.
Nombre de membres: actualment 3.

Fonaments de dret
L’art. 48 del TRLMRL atorga caràcter preceptiu a la comissió d’especial de comptes.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Designar la composició de la Comissió especial de Comptes:

Sr. Roger Avinyó i Martí
Sr. Ruben Alegria i Maureso
Sr. Jaume Lafarga i Falcó
Sra. Erica Brull i Pester

Segon. Publicar al portal de transparència la composició d’acord amb l’art. 9.1. de la Llei 19
/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l'endemà de la seva
notificació.
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I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de
l'acta corresponent, signo aquest certificat

La secretària interventora

L'alcalde-president

Roser Guinart Subirats

Roger Aviñó Martí
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