Número d'expedient: 7/2019/SEC_CM
Procediment: SEC-Cartipàs municipal
Àrea del tràmit: SERVEIS CENTRALS - GOVERNACIÓ

DECRET - Vilafranca del Penedès, 17 de juliol de 2019
Atès que es troben pendents nomenaments de diversos membres de consells i
comissions municipals i de representants del municipi en determinades institucions, en
supòsits en què els nomenaments són competència de l'alcalde.
Atès que, en el cas dels representants dels grups municipals en determinats òrgans,
s'han fet les consultes adients i s'han emès les corresponents propostes.
Atès que es dicta aquest decret per a les finalitats expressades, amb el benentès que
un cop rebudes algunes propostes encara pendents s'haurà de dictar un nou decret
complementari amb nous nomenaments,

DISPOSO:
1.

Entitat Pública Empresarial Local "Institut Municipal de Formació". Membres
del consell d'administració: el regidor d'Ocupació Joan Manel Montfort i Guasch, el
regidor de Cultura Ricard Rafecas i Ruiz i la regidora d'Educació Meritxell Montserrat
i Mestres; a proposta dels grups municipals, Joan Enrich i Tardà (JxV), Josep
Àlvarez i Picos (ERC), Montse Arroyo i Ferrando (grup Socialista), Hugo Recober i
Méndez (CUP) Roderic Villalba i Pérez (VeC) i Xavier Serret i Juan (C's). Els càrrecs
de presidenta i de vicepresident recauran en Meritxell Montserrat i Mestres i Joan
Manel Montfort i Guasch respectivament. S'integraran en el consell, amb veu i
sense vot, les persones que consten previstes en els estatuts.

1.

Nomenar representants de l'Ajuntament de Vilafranca en el Patronat de la fundació
privada Amàlia Soler, a banda de la condició de president nat de l'alcalde, a
Ramon Zaballa i Serra (regidor de Serveis Socials) que ostentarà la Vicepreisdència
i a Noel Viñas i Serrano (representant dels grups de l'oposició).

1.

Notificar el a l'EPEL Institut municipal de formació i a la fundació privada Amàlia
Soler i als interessats, donant per acceptat el càrrec si en el termini de tres dies des
de la notificació no formulen oposició expressa.

1.

Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que es celebri.

Davant meu,
El secretari

L'Alcalde,

Signat digitalment
per CPISR-1 C
PERE REGULL
RIBA el 17/07/2019
a les 14:08:48
Pere Regull i Riba

Signat digitalment
per CPISR-1 C
Eduard Marcó
Alberti el 17/07/2019
a les 14:24:03
Eduard Marcó i Alberti
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