
 
El ple de l’Ajuntament de Solsona va acordar, en la seva sessió ordinària del 
dia 25 de març de 2004 la creació de la comissió de seguiment que ha de 
vetllar els treballs de redaccíó del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Solsona (en endavant, POUM). 
 
A fi de regular les atribucions d’aquesta comissió, així com el règim de 
sessions, es proposa el següent règim de funcionament: 
 
 

BASES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ 
DE SEGUIMENT DELS TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PLA 
D‘ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SOLSONA 

 
 
DENOMINACIÓ, SEU I NATURALESA 
 
Es constitueix la Comissió de seguiment dels treballs de redacció del POUM de 
Solsona, d’acord amb el que estableix l’art. 60.4 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i en compliment del que va acordar el 
ple de l’Ajuntament de Solsona en la seva sessió ordinària del 25 de març de 
2004. 
 
La comissió es constitueix com a òrgan de seguiment dels treballs, activitats i 
iniciatives per facilitar la participació i l’elaboració del POUM de Solsona. 
 
La comissió es reunirà segons la periodicitat marcada pel ple de l’Ajuntament 
 
COMPOSICIÓ 
 
La comissió de seguiment, concebuda com un órgan consultiu i de participació 
dels diferents grups polítics i de les assiociacions i entitats ciutadanes, estarà 
formada per aquelles persones que es van designar en l’acord del ple de 
l’Ajuntament del dia 25 de març de 2004, sent-ne president l’alcalde. 
 
Pel que fa a la designació dels representants dels diferents grups polítics i 
col·lectius amb participació a la comissió, aquesta s’efectuarà per l’alcaldia a 
proposta del grup i col·lectiu respectiu. 
 
 
RÈGIM DE REUNIONS 
 
La comissió de seguiment del POUM es reunirà en sessió ordinària cada dos 
mesos, prèvia convocatòria de l’alcaldia. 
 



Es reunirà en sessió extraordinària segons concocatòria efectuada per 
l’alcaldia, bé per iniciativa pròpia, bé perquè així ho hagin demanat un mínim de 
sis membres de la comissió. 
 
En aquestes sessions informaran també representants tant de l’equip redactor 
del POUM com de l’empresa que té adjudicats els treballs de participacuió 
ciutadana en el procés. 
 
Les reunions es duran a terme a la casa consistorial. 
 
La comissió adoptarà les propostes per votació individual de cadascun dels 
seus membres i, en cas d’empat, el president actuarà en vot de qualitat. 
 
Les propostes que concreti la comissió seran elevades a l’equip redactor del 
POUM, tenint les mateixes caràcter facultatiu i no vinculant. 
 
 
FUNCIONAMENT I OBJECTIUS 
 
1. La comissió de seguiment efectuarà el seguiment dels treballs de redacció 

del POUM. 
 
2. Fomentarà i vehicularà les diverses propostes que sorgeixin. 
 
3. Proposarà mesures i actuacions. 
 
4. Rebrà informació puntual dels treballs de redacció del POUM. Rebrà la 

informació de l’equip redactor i de l’empresa de participació ciutadana per 
analitzar-la i, si escau, elaborar propostes. 

 
El funcionament de la comissió es regirà per allò que disposa la Llei de 
Procediment Adminitratiu per als òrgans col·legiats. 
 
VIGÈNCIA 
 
La comissió serà vigent fins a l’aprovació definitiva del POUM. 


