Jordi Cabré i Martorell, Secretari Interventor d’aquest Ajuntament,
CERTIFICO:
Que el ple de l’ajuntament, en la sessió ordinària del passat 12 de març de 2020 va
adoptar el següent acord que transcric literalment:
“PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS, QUE SIGUIN COMPETÈNCIA DEL
PLE.

JOAN MORLÀ I MENSA

A data 15 de juny de 2019 es va constituir en sessió pública la corporació
municipal resultant de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de
2019.
En la sessió de Ple de data 4 de juliol de 2019, es va acordar designar com a
representants de la corporació en els organismes i entitats als següents membres:
 Consell Escolar de l’Escola l’Agulla: l’alcalde Sr. Joan Morlà Mensa.
Juntes de Compensació i de Conservació: el regidor/a que ostenti les
funcions d’urbanisme.
Govern Territorial de Salut: el regidor Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Taula de Participació Social de segon nivell del Centre Penitenciari de
Mas d’Enric i al Govern Territorial de Salut: el regidor Carles Guillén i
Montserrat.
Junta Pericial Municipal del Cadastre: l’arquitecte municipal.
Patronat de la Fundació Castell del Catllar: el regidor Sr. Francesc Saigí
Núñez.
Patronat de la Fundació Castell del Catllar, en qualitat de regidora que no
forma part de l’equip de govern: la regidora Sra. Alícia Inglés Villena.
Comissió de delimitació territorial: l’alcalde Joan Morlà Mensa i el regidor
Carles Guillén i Montserrat.
Consorci Turístic del Baix Gaià: la regidora Ariadna Tous Dalmau.
En la sessió del Ple de l’ajuntament de data 16 de gener de 2020 es va prendre
coneixement de la renúncia al càrrec de la fins aleshores regidora la Sra. Ariadna
Tous Dalmau, del grup Units pel Catllar- Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal.
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Es dona compte de la següent proposta:
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Tal i com es preveu en el procediment per substituir els càrrecs representatius
locals i cobrir les vacants d’acord amb la Instrucció de la Junta Electoral Central
(JEC) de 10 de juliol de 2003, a data 31 de gener de 2020 es va rebre de la JEC la
credencial de la nova regidora designada, la Sra. Montserrat Mestre Anguera,
també del grup Units pel Catllar- Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal.
En la sessió del Ple municipal, celebrat el passat 20 de febrer de 2020, la sra.
Montserrat Mestre Anguera va prendre possessió al càrrec de regidora.

JOAN MORLÀ I MENSA

A resultes de la renúncia de la regidora la sra. Ariadna Tous Dalmau, de la nova
incorporació a la corporació municipal de la sra. Montserrat Mestre Anguera, i de
l’atribució de direcció i gestió de serveis a la nova regidora en les àrees de
d’ensenyament i benestar i família, la sra. Mestre, aquest consistori té a bé, en
virtut del principi d’autoorganització, que per acord de ple s’estableixi, entre d’altres
qüestions, el nomenament dels representants de la corporació en òrgans
col·legiats, en els quals ha d’estar representat i que siguin competència del ple.
Legislació aplicable:
a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
b) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).
c) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC).
d) Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern (LTC).
e) Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars (LCE).
f) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Primer.
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Mitjançant decret d’alcaldia 2020/234, de data 27 de febrer de 2020, es va acordar
mantenir l’organització política i administrativa de la corporació establerta per
decret d’alcaldia núm. 2019/521-2, de data 1 de juliol de 2019, introduint alguns
canvis en algunes de les àrees.

Designar com a representants de la corporació en els organismes i
entitats als següents membres, respectant-ne la resta tal i com es va
aprovar per acord de Ple extraordinari de 4 de juliol de 2019:
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 Consell Escolar de l’Institut Escola l’Agulla: la regidora sra. Montserrat
Mestre Anguera.
 Consell Escolar de la Llar d’infants municipal l’Agulla: la regidora sra.
Montserrat Mestre Anguera.
 Consorci Turístic del Baix Gaià: l’alcalde Sr. Joan Morlà i Mensa.
Segon.

Donar trasllat d’aquest acord als organismes esmentats i als interessats
en legal forma. L’eficàcia del nomenament restarà condicionada a
l’acceptació per part dels regidors. Si en el termini de tres dies hàbils
comptats des de la notificació de la resolució no es fa manifestació
expressa en contra, s’entendrà acceptada.

Tercer.

Publicar al portal de transparència aquest acord de conformitat amb l’art.
9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Quart.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la seva notificació.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez Polo,
Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Montserrat Mestre
Anguera, Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell,
Josep Plana Monné i Alícia Inglés Villena.
Vots en contra: cap.
Abstencions: Jordi Eliseu Porta González.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta”
I, perquè consti als efectes que correspongui, signo i lliuro la present certificació de
l’esborrany de l’acta redactat, i a reserva de la seva aprovació de conformitat amb
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el que ve disposat en el art. 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
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El Catllar, a data de la signatura digital.
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