
Proposta  d’acord  sobre  la  designació  de  representats  de  l’Ajuntament  a 
organismes supraterritorials.

Proposta de l’Alcaldia

Atès  el  decret  d’alcaldia  núm.0073/2018  de  data  01/02/2017,  de  cessament  dels 
regidor del PDECAT, Sra. Mariluz Muñoz Rodríguez i Sr. Cèsar Andreu Cabot, es fa 
necessari  que  per  part  del  Ple  s’adopti  l’oportú  acord  pel  que  respecta  a  la 
representació de l’Ajuntament en determinats organismes públics supraterritorials.

Atès el previst en l’art.38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que no 
esgota els acords a adoptar, entre d’altres raons, perquè no tots seran competència 
plenària.

Atès l’establert per l’art.22.2 c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, que atribueix al Ple la competència per adoptar els acords relatius a la 
participació  en  les  organitzacions  o  entitats  supraterritorials  pel  que  fa  a  la  seva 
integració, que cal estendre, en la pràctica,  a tots els altres acords relacionats amb 
dita participació, com ho és el nomenament de representant.

Es proposa al Ple que adopti els següents ACORD

PRIMER.- Deixar sense efectes l’acord de Ple adoptat en sessió de data 16 de juliol de 
2015.

SEGON.- Designar com a representants municipals en els següents organismes els 
següents càrrecs electes:

Organisme Representant municipal
Consorci de Residus del Vallès Oriental Josep Sagarra Luna
Consorci Besòs Tordera Josep Sagarra Luna
Consorci del Parc Serralada Litoral David Ricart i Miró
Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Josep Sagarra Luna
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Josep Sagarra Luna
Consorci LOCALRED Josep Maria Garcia Pérez
Fons Català de Cooperació Josep Sagarra Luna
Consell Escolar Municipal David Ricart i Miró
Consorci Denominació Origen Alella Mònica Fernández i Herrera
Agrupació  de  Municipis  amb  Transport  Urbà 
(AMTU)

Josep Sagarra Luna

Mancomunitat Galzeran 1r vocal: David Ricart i Miró
2n vocal: Josep Sagarra Luna 
1r vocal suplent: Josep M. Garcia 
Pérez
2n  vocal  suplent:  Mònica 
Fernández Herrera

 
TERCER.- Conferir al regidor Sr. David Ricart i Miró la representació de l’Ajuntament 
de Vallromanes en els centres educatius docents següents:
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- Escola Bressol Municipal Vallromanes
- Escola Tres Pins
- IES Vilanova del Vallès

QUART.- Comunicar aquesta resolució als regidors designats així com als organismes 
i centres docents esmentats.

No obstant el Ple, en el seu superior criteri, acordarà allò que cregui més convenient i 
oportú.

L’alcalde
David Ricart Miró 

Signat electrònicament a Vallromanes al marge en la data que hi figuri

(SIGNAT AMB FIRMA DIGITAL AVANÇADA)
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