Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana

L’article 16 dels Estatuts també determina que la Comissió especial de comptes estarà
integrada pel president i tres membres més de l’Assemblea General, assistits pel
secretari i l’interventor.
Els articles 116 de la LRBRL, 58 i 101 del TRLMC, 212 del TRLRHL, 127 del ROF i
normativa concordant, estableixen el règim de funcionament i constitució, havent de
formar-ne part integrants de tots els grups polítics, en funció de la seva
representativitat o igual per cada grup, aplicant-se el vot ponderat en aquest últim cas.

https://bop.diba.cat

L’article 7 dels Estatuts de la Mancomunitat preveu l’existència de la Comissió especial
de comptes com a òrgan de la Mancomunitat i l’article 16 dels Estatuts estableix que
aquesta tindrà les atribucions i el regim de funcionament que resulta dels articles 116 de
la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), l’article 58 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/1003,
de 28 d’abril (TRLMC)i l’article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL).
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Atès que es fa necessària l’elecció d’un nou membre com a vocal suplent de la Sra.
Dolors Riesco Malet en la Comissió Especial de Comptes de la Mancomunitat, en
substitució de la Sra. Marta Muntadas Sabata.
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NOMENAR NOU VOCAL SUPLENT DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

Data 29-12-2020

L’Assemblea General de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, en
sessió ordinària de data 10 de desembre de 2020, va adoptar entre d’altres, els acords
que es transcriuen tot seguit:

A

EDICTE

Quedant composta pels membres i amb els càrrecs següents:
● President: Ferran Teixidó Turner, en virtut del seu nomenament com a president
de la Mancomunitat.
● Vocal: Jaume Tordera Homs (suplent Miquel Parella Codina), en representació
del grup polític Junts per Catalunya.
● Vocal: Dolors Riesco Malet (suplent Josep Valldeoriola Roquet), en representació
dels Independents.
● Vocal: Xavier Rierola Rovira (suplent Xavier Rovira Montells), en representació
del grup polític Esquerra Republicana de Catalunya.
● Secretari: el de la Corporació.
SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d’anuncis de la Mancomunitat La Plana.”

B

PRIMER.- Nomenar com vocal suplent de la Sra. Dolors Riesco Malet en la Comissió
Especial de Comptes de la Mancomunitat La Plana, el Sr. Josep Valldeoriola Roquet,
en substitució de la Sra. Marta Muntadas Sabata.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per tot l’anterior es proposa l’adopció dels acords:

I perquè així consti els efectes oportuns, signo electrònicament.
Malla, 18 de desembre de 2020

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 29-12-2020
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A

Ferran Teixidó Turner
President
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