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A L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

Acord per nomenar membres del Consell d’Administració de l’Entitat “Terrassa 
Cicle de l’Aigua, EPEL” 

En data 15 de juny de 2019 s’ha procedit  a la constitució de  la Corporació Municipal 
resultant de les darreres eleccions municipals celebrades el 26 de maig de 2019  i,   el 
Ple municipal, en sessió del dia 5 de juliol de 2019, va aprovar la designació dels nous 
membres de la Corporació en els òrgans de govern de l’Entitat, nomenant els 
membres – regidors del Consell d’Administració; també va nomenar  la Presidència de 
l’Entitat i la Vicepresidència; aquesta última, designada per decret de l’Alcalde –
president núm. 6722/2019 de 15 de juliol,  a proposta del Ple, de conformitat amb el 
procediment establert en els estatuts de l’entitat.  

Així mateix, s’ha procedit, en seu d’Ajuntament,  a la remodelació de l’estructura 
directiva i tècnica, per la qual cosa, procedeix introduir aquests canvis en els ens 
instrumentals afectats, i en aquest cas concret, comporta el nomenament de membres 
tècnics en el Consell d’Administració.  

L’article 10 dels estatuts regula  la composició del Consell d’Administració de l’Entitat, i 
correspon al Ple de l’Ajuntament determinar el nombre de membres que ha d’integrar 
el Consell i nomenar i separar els membres d’aquest Consell.  

En vista dels antecedents exposats i les disposicions legals que son d’aplicació, es 
proposa elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords 
següents:  

        A C O R D S  

PRIMER.- Nomenament membres del Consell d’Administració  

1.1. NOMENAR com a membre del Consell d’Administració de l’entitat pública 
empresarial local “Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL”, en el càrrec de consellera,  la Sra. 
CRISTINA ESCUDÉ BLASI, en substitució del Sr. Marc Cadevall Artigues. 

1.2. NOMENAR com a membre del Consell d’Administració de l’entitat pública 
empresarial local “Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL”, en el càrrec de conseller, el 
coordinador general de l’Ajuntament,  Sr. ISIDRO COLÀS CASTILLA.  

En conseqüència, la composició actual del Consell d’Administració queda de la 
següent manera: 
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Presidència    Sra. Lluïsa Melgares Aguirre  
Vicepresidència   Sr. Marc Armengol Puig 
Vocals    Sr. Carles Caballero Peña 

Sr. Miquel Sàmper Rodríguez 
Sra. Núria Marín García 
Sr. Javier González Delgado  
Sra. Cristina Escudé Blasi 
Sr. Isidro Colas Castilla 

Secretària no Consellera  Sra. Dolors Mazas Vidal 

SEGON.- Durada, Acceptació, Incompatibilitats, Retribució, i Règim del càrrec de 
Conseller/a  

1. Els nomenaments al càrrec de Conseller efectuats, s’entenen pel termini màxim de 
quatre (4) anys, podent ser revocats i rellevats  amb anterioritat a l’esmentat termini.   
El càrrec també podrà ser renunciable a petició de l’interessat. 

2. L’efectivitat del nomenament del càrrec de conseller, ho serà a partir del moment de 
la seva acceptació. Serà requisit indispensable, que en el moment de l’acceptació es 
formuli declaració de l’interessat, de que no es troba incurs en cap causa 
d’incompatibilitat.     

3. Règim del càrrec de Conseller. Els Consellers quedaran sotmesos a les normes de 
funcionament establertes en els estatuts de l’Entitat, a les que pugui aprovar el propi 
Consell d’Administració i també les que pugui aprovar el Ple de l’Ajuntament, amb 
independència de les que deriven directament de la normes d’aplicació. En qualsevol 
cas, seran d’obligat compliment, les següents OBLIGACIONS:  

4.1. Desenvolupar el càrrec amb la diligència adequada adoptant mesures per a la 
bona direcció i control de l’entitat, amb el deure d’exigir i dret a obtenir la informació 
adequada i necessària per el compliment de les seves obligacions.  
4.2. Adoptar les mesures necessàries per evitar incorre en risc de situacions de 
conflicte d’interès, entre l’interès personal i el de l’entitat.  
4.3. No participar en la deliberació i votació d’acords o decisions, en les que una 
persona vinculada, en els termes que la legislació defineix aquest concepte, tingui un 
conflicte d’interessos directe o indirecte. 
4.4. No utilitzar el nom de l’Entitat o invocar la condició de Conseller per influir 
indegudament en la realització d’operacions alienes a l’entitat.   
4.5. No utilitzar la informació confidencial de l’entitat per  altres finalitats. 
4.6. No desenvolupar activitats que puguin comportar un competència amb l’entitat o 
que el situïn en un risc de conflicte d’interessos amb l’entitat.   
4.7. No exercitar facultats amb finalitats diferents per aquelles que li han estat 
concedides. 

No obstant això, l’Excm. Ajuntament en Ple resoldrà conforme consideri més adient.  

Terrassa, a 18 de setembre de 2019 

Lluïsa Melgares Aguirre 
Presidenta de l’Entitat i del Consell d’Administració  


