A L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE

DESIGNACIÓ REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ENS PARTICIPATS.
COMPLEMENTARI ACORD PLENARI 24 JUNY 2015.

En data 24 de juny de 2015 el Ple de l’Ajuntament va adoptar, d’acord amb el que estableixen els
articles 20 i següents de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 48 i següents
del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de
Catalunya, pel que fa a les regles que determinen l'organització municipal, així com el que
determina l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aquells acords que corresponen a l’inici del mandat corporatiu per tal de complimentar els
requisits de funcionament, essent un d’ells el relatiu al nomenament de representants de la
Corporació en aquells consorcis, associacions, societats i entitats en que l'Ajuntament s’integra i/o
participa.
Els referits acords determinaven, pel que respecta als ens que seguidament es concretaran, la
posterior designació dels representants entre els membres dels grups municipals de l’oposició o de
la societat civil en algun cas. A continuació es transcriuen les referides designacions:
Ens

Representant

Consorci Sanitari de Terrassa

Jordi Ballart Pastor (Alcalde)
Un representant de l’oposició o representant
de la societat civil.

Consorci del Centre de Documentació i
Museu Tèxtil

Consell General
(4 vocalies)

Jordi Flores Bornao
Amadeu Aguado i Moreno
i 2 vocals entre els regidors de l’oposició.

Comissió Executiva
(dos vocalies)

Un vocal entre els regidors de l’oposició
i un altre de l’equip de govern.

Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la
Demarcació Terrassa – Vallès Oest.

Jordi Ballart Pastor (Alcalde)
Un representant de l’oposició

Consell Escolar Municipal
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Amadeu Aguado Moreno
Representant del grup municipal TeC-E
Representant del grup municipal ERC-MES
Representant del grup municipal CiU
Representant del grup municipal Ciutadans
Representant del grup municipal CuP
Representant del grup municipal PPC

A l’objecte de concretar les de designació que han estat indicades, la Junta de Portaveus ha
efectuat les propostes corresponents un cop acordades en reunions realitzades per aquest òrgan en
data 3, 20 de juliol, i 21 de setembre d’enguany, respectivament, d’acord amb el que es concreta a
continuació:

1. Que el representant pendent de designar en el Consorci Sanitari de Terrassa, sigui un
representant de la societat civil, a determinar de forma consensuada o per majoria, entre les
persones que a aquests efectes siguin proposades pels diferents grups municipals.
2. Que les designacions dels dos vocals pendents de designar en el Consell General del Consorci
del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, recaiguin en els regidors Sr. Xavier Matilla, i Sr.
Gabriel Turmo, respectivament. I que la designació pendent en la Comissió Executiva del referit
Consorci recaigui en el regidor Sr. Gabriel Turmo.
3. Que la designació del vocal pendent de designar en el Consorci per a la Gestió de la Televisió
Digital Local Pública de la Demarcació Terrassa – Vallès Oest, recaigui en el regidor Sr. Isaac
Albert.
Per altra banda, en data 31 de juliol de 2015, l’Alcalde President va dictar el Decret 6958/2015, pel
qual es varen establir determinats canvis en el cartipàs municipal, i que fa convenient revisar
algunes de les designacions de representants municipals efectuades per acord del Ple municipal de
data 24 de juny d’enguany, per tal d’adequar-les al règim de delegacions que dins els respectius
àmbits competencials estan establerts actualment.
Atenent els antecedents referits, aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions que té
legalment conferides, proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Complementar els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en data 24 de juny de 2015,
en el sentit de determinar que la designacions i nomenaments dels representants municipals que
foren aprovades, pel que respecta als consorcis i ens que seguidament s’indicaran, resta com
segueix:
Ens

Representant

Consorci Sanitari de Terrassa

Jordi Ballart Pastor (Alcalde)
Josep Maria Laín Llach

Consorci del Centre de Documentació i
Museu Tèxtil

Consell General
(4 vocalies)

Jordi Flores Bornao
Amadeu Aguado Moreno
Xavier Matilla Ayala
Gabriel Turmo Sainz

Comissió Executiva
(dos vocalies)

Jordi Flores Bornao
Gabriel Turmo Sainz

Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la
Demarcació Terrassa – Vallès Oest.

Jordi Ballart Pastor (Alcalde)
Isaac Albert i Agut

Consell Escolar Municipal
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Amadeu Aguado Moreno
Anna Rius Ulldemolins
Josep Forn i Cadafalch
Meritxell Lluís i Vall
Carmen Ortuño Aparcero
Maria Sirvent Escrig
Gabriel Turmo Sainz

Poden ser suplents dels membres que han estat
designats com a representants de l’ajuntament en el
Consell Escolar Municipal, la resta de regidors/res
dels respectius grups municipals, de forma indistinta.

SEGON.- Modificar les designacions de representants de l’Ajuntament de Terrassa en les
associacions que seguidament s’indicaran, per tal d’adaptar-les a les modificacions en el cartipàs
municipal introduïdes pel Decret d’Alcaldia núm. 6958/2015, de data 31 de juliol de 2015.
Associacó ÀMBIT B-30

Miquel Sàmper Rodríguez

Associació Red Innpulso – Red de Ciudades de la Ciencia i la Innovació

Amadeu Aguado Moreno

Pacte industrial Regió Metropolitana de Barcelona

Miquel Sàmper Rodríguez, en substitució del
Sr. Amadeu Aguado Moreno.

TERCER.- Modificar els acords adoptats pel Ple municipal en data 24 de juny de 2015 pel que fa a
les designacions com a representants de l’Ajuntament de Terrassa a la Junta General i al Consell
d’Administració de la societat Promocions Industrials de Terrassa, S.A. (PROINTESA), en el sentit
de designar al Sr. Miquel Sàmper Rodríguez en substitució del Sr. Amadeu Aguado Moreno.
QUART.- Que es procedeixi a fer públics els presents acords en la seu electrònica municipal –
Portal de Transparència, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i en el Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que preveu el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
No obstant això, l’Excm. Ajuntament en Ple resoldrà conforme consideri més oportú.
Terrassa, 21 de setembre de 2015.

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde-President

