
 

 

PROPOSTA 
 
Que presenta l’Alcaldia – Presidència per tal que s’adoptin, si s’escau, els següents acords: 
 
ACORD DE CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ ESPECIAL, INTEGRADA PER TOTS ELS REGIDORS 
DEL CONSISTORI, PER A LA VIABILITAT ECONÒMICA DESPRÉS TANCAMENT DEL DIPÒSIT 
CONTROLAT DE CAN MATA. 
 
Atès que el passat 21 de març es va dur a terme una consulta popular no referendària sobre 
l’ampliació del dipòsit controlat de Can Mata, amb resultat favorable a que l’Ajuntament aprovés 
inicialment la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament que ha de permetre ampliar 
el dipòsit controlat de Can Mata. 
 
Atès que es fa necessari procedir a una reestructuració general de l’Administració municipal 
executiva, en diferents àmbits, amb la finalitat d’aconseguir una major planificació i eficàcia 
administrativa i així donar compliment als principis constitucionals regulats a l’article 103 de la 
Constitució Espanyola: principi d’economia, celeritat, coordinació i descentralització. 
 
De conformitat amb l’article 116 de la Llei 7/1985 i l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 
7 del Reglament Orgànic Municipal, que estableixen l’obligatorietat de la constitució en tots els 
Ajuntaments de la Comissió Especial de Comptes, com un òrgan de caràcter preceptiu, 
corresponent al Ple a proposta de la Presidència, determinar la seva constitució i funcionament. 
 
En base a tot l’exposat i en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Ple l’adopció dels 
següents: 
 
A C O R D S 
 
Primer.- Crear una Comissió Especial per a l’Estudi i Proposta de diferents alternatives que han de 
permetre l’equilibri pressupostari una vegada tanqui el dipòsit controlat de Can Mata. 
 
Segon.- La Comissió Especial estarà integrada per tots els membres del consistori. 
 
Tercer.- La Comissió Especial es reunirà mensualment, el quart dimecres de cada mes de 17,30h 
a 19h. 
 
Quart.- La resta de Comissions Especials creades mantindran la seva vigència, però només es 
reuniran en supòsits excepcionals, i no mantindran una temporalitat marcada. 
 
Cinquè.- Dona trasllat d’aquest acord a tots els regidors/res d’aquest Ajuntament i a totes les àrees 
municipals als efectes legals oportuns. 
 
Tanmateix el Ple decidirà allò que consideri més adient, 
 
Els Hostalets de Pierola, a la data de la signatura electrònica  
 
L’alcalde,  
 
 
 
 
Gerard Parcerisas Valls 
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