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Assumpte

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Designa de membres corporatius a òrgans col·legiats i
institucions de les que forma part l'ajuntament.

Localització de l'activitat

ALÍCIA VILA I TORRENTS, secretària de l’Ajuntament de Manlleu,
C E R T I F I C O:
Que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 15 de novembre de 2016, va aprovar, amb
13 vots a favor (ERC, PSC, MES, IC-V i regidora no adscrita) i 6 en contra (CiU i CUP), dels
19 regidors assistents, dels 21 que l’integren, entre altres, els acords següents:
“DESIGNA DE MEMBRES CORPORATIUS A ÒRGANS COL·LEGIATS I INSTITUCIONS
DE LES QUE FORMA PART L'AJUNTAMENT.
Part expositiva:
1. Una vegada celebrades el 24 de maig de 2015 les eleccions locals convocades
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el nou Ajuntament es va constituir
en sessió solemne el dia 13 de juny de 2015.
2. La evolució de l’acció de govern i la necessitat de no posposar decisions cabdals pel
futur de la Vila aconsellen incorporar a l’equip de govern un consens més ampli que
afavoreixi encara més el debat i l’anàlisi conjunt i la capacitat de treball per tal
d’assegurar la consecució dels objectius que Manlleu té plantejats. Amb la voluntat
d’assolir aquests objectius, l’equip de govern ha acordat formalitzar un pacte de
govern a subscriure amb altres grups municipals.
3. En el marc d’organització del nou ajuntament, el Ple de l’Ajuntament en la sessió
anomenada del cartipàs, va adoptar, entre d’altres, els nomenaments de
representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin de la seva
competència i en institucions i ens dels que forma part.
4. Atenent la redistribució de les funcions delegades en virtut del pacte de govern
esmentat, es considera oportú designar nous representants municipals en
determinats òrgans col·legiats.
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Fonaments de dret:
I.

L’article 38 del Reglament d’organització i règim jurídic dels ens locals, aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, prescriu, a l’apartat c), que un dels
temes a tractar i decidir en la sessió d’organització que s’ha de portar a terme al
començament del mandat és la determinació dels nomenaments dels representants
de la Corporació en òrgans col·legiats, que siguin de competència del Ple municipal.

Considerant doncs oportú designar nous representants municipals en virtut del pacte de
govern formalitzat a proposta de l’Alcaldia es demana al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Deixar sense efecte des de la data d’avui, el nomenament de la regidora Carme
Trillas Torrents com a representant municipal en els òrgans col·legiats següents:
-

Consell Municipal per a la Participació Ciutadana.

Segon. Nomenar la regidora no adscrita Sra. Maite Gallifa Company representant de
l’Ajuntament en els òrgans col·legiats esmentats.
Tercer. Disposar que la representació de l’Ajuntament de Manlleu en aquests òrgans
col·legiats queda com segueix:
-

Consell Municipal de a la Participació Ciutadana:
President: Sr. Àlex Garrido Serra
Regidora de Participació Ciutadana: Sra. Maria Teresa Gallifa Company
Regidor en representació de l’oposició: Miquel Sánchez Gueldos

Quart. Notificar aquests acords a les regidores Sra. Carme Trillas Torrents i Maria Teresa
Gallifa Company i als organismes esmentats.”
I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat amb el
vistiplau del senyor alcalde, fent la reserva a la qual es refereix l’article 206 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que en resultin de l’aprovació de l’acta
corresponent.
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