ANUNCI

ACORDS
PRIMER.- Deixar sense efecte el nomenament com a membre suplent del Sr. Josep Oriol
Torrents Puyal com a representant de la Corporació a la Mancomunitat de Municipis
Penedès-Garraf a partir de l’aprovació d’aquest acord.
SEGON.- Nomenar a les següents persones com a membres representants de la
Corporació a la Mancomunitat de Municipis Penedès-Garraf: La Sra. Immaculada Ferret
Raventós i com a suplent a la Sra. Esther Marmaneu Domingo.
TERCER.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament, en compliment del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de
Catalunya.
Santa Margarida i els Monjos, 22 de desembre de 2020.
L’Alcaldessa,
Imma Ferret Raventós.
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De conformitat amb l’establert a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les
Bases de Règim Local i l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple de la
corporació adopta els següents

Data 30-12-2020

Vist que el calendari de sessions i reunions que celebra la Mancomunitat de Municipis
Penedès- Garraf coincideix amb la celebració de les Juntes de Govern Local, de la qual
formen part els membres anomenats.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Atès que en aquest acord es va nomenar com a membres representants de la corporació a
la Mancomunitat de Municipis Penedès- Garraf a la Sra. Immaculada Ferret Raventós i
com a suplent al Sr. Josep Oriol Torrents Puyal.

B

Mitjançant acord adoptat en el ple extraordinari de data 1 de juliol de 2019 es va aprovar
nomenar als membres representants de la corporació a diferents òrgans i entitats de
caràcter supramunicipal.

A

El Ple de la Corporació en sessió del dia 21 de desembre de 2020 va aprovar:

