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ÀREA DE SECRETARIA
Antecedents i decisions proposades: Nomenament de dos membres
al Consell de Poble a proposta pel propi Consell. PROPOSTA
DE
TRAMITACIÓ / RESOLUCIÓ:
NÚM.: NOMENAMENT DE MEMBRES INTEGRANTS DEL CONSELL DEL
POBLE DEL PAPIOL PROPOSATS PEL PROPI CONSELL (EXPEDIENT C:
01/14 N:01/10 T:01).

DOCUMENT DE PROPOSTA

Vist l’Acord Plenari núm. 1003P14 de data 27/03/2014 on es va crear el Consell
Municipal del Poble del Papiol.

Vista la diligència de delegació de 04/02/2016 on el Secretari de l’Ajuntament del
Papiol delega les funcions en un titular i un suplent en dos empleats/ades
municipals.
Vist l’Acord de la Junta de Govern Local núm. 0203J16 de data 15/02/2016 on
s’aprova el primer text refós de la regulació del Consell del Poble, on l’article 4
literalment diu:
!

Article 4. Membres del Consell. La composició del Consell del Poble del Papiol serà la
següent:
a) L’Alcalde o alcaldessa de la població, que serà també president o presidenta del

Consell del Poble.

b) Un/a regidor/a vicepresident/a del Consell a proposta del Ple Municipal.
c) Un representant de cadascun dels partits polítics locals amb agrupació local al Papiol

i representació al Consistori. La proposta de membres es realitzarà per acord del Ple
municipal prèvia deliberació i consulta del portaveus dels grups municipals constituïts.
Els membres designats en aquest apartat no podran tenir la condició de regidor/a.
d) Tres representants de les AMPA locals. (Un del CEIP Pau Vila, un de l’Escola Bressol
i un de l’Escola de Música).
e) Dos representants de les associacions culturals.
f) Dos representants de les associacions esportives.
g) Dos representants de les entitats socials (un dels quals serà del Casal d’avis).
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Vist l’Acord Plenari núm. 0801P16 de data 28/01/2016 es va proposar a l’Alcaldia
el nomenament del vicepresident del referit Consell a favor del senyor Salvador
Auberni Serra, així com en representació de les quatre formacions polítiques
integrants del Plenari d’aquest Consistori.

!

h) Un representant de la Unió de Comerciants del Papiol.
i) Un representant de la Unió d’Empresaris del Polígon Sud.
j) Dos ciutadans de reconeguda vàlua a proposta del propi Consell.

Per cada membre titular podrà designar-se també un membre substitut que actuarà
transitòriament en supòsits, renuncia, mort, impossibilitat d’assistència o altres causes
justificades d’absència.
El/la president/a podrà convocar puntualment a les reunions quan així ho consideri
convenient (a la totalitat de la reunió o a punts de l’ordre del dia concrets), a qualsevol
altre/a empleat/da municipal, expert/a o persona relacionada amb els assumptes a tractar,
en aquest supòsit tindran veu però no vot.

Actuarà com a secretari/a amb veu i sense vot, el secretari general de la Corporació o
empleat/a municipal en qui delegui.
Les designacions dels membres titulars o suplents del Consell es formalitzaran per decret
de l’alcalde o alcaldessa.
!

Atès que correspon el nomenament de membres del Consell per part d’aquesta
Alcaldia.
Atesa la diligència de nomenament formalitzada per la Secretària del Consell, en
base a l’acord del Ple de Consell del Poble de data 6 d’abril de 2016.
ES RESOL
Primer.- Realitzar de conformitat amb les normes reguladores els següents
nomenaments a proposta del propi Consell del Poble:
Sr, Gerhard Manfred Grenzing, amb DNI número X0212671J
-Sra. M. Mar Pongiluppi Gomila, amb DNI número 38128155C
Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: als membres del Ple Municipal i al personal afectat
al servei d’aquesta Administració.
NOTIFICACIONS: Als interessats/ades.
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Tots els membres es renovaran coincidint amb els canvis de mandat corporatiu de
l’Ajuntament després de cada elecció municipal.

!

! Tramitador/a i/o instructor/a :Olga Cervelló Arcos (OCA)
Departament de SECRETARIA GENERAL
! El Papiol, 11 d’abril de 2016015
!

FORMULACIÓ DE LA PROPOSTA.
constar:

En relació a la transcrita faig

⬜ Que s’ha redactat complint essencialment les directrius dictades per el/la OCA
cap del Departament i que correspondrà en tot cas al/la cap indicat/da en ús SECRETARIA DEL CONSELL
11.04.2016
de les seves atribucions, la supervisió i conformitat última del document.
⬜
OBSERVACIONS: .......................................................................................
..............................................................................................................[01/
A]

PROVISIÓ DE l’ÒRGAN DE GOVERN. En relació a la present proposta
de resolució i en qualitat de responsable polític, faig constar:
⬜ La meva confirmació com a proposició d’acord, sense observacions.
⬜ La meva
observacions.

disconformitat amb la proposta de resolució amb

⬜
OBSERVACIONS: ......................................................................................
............................................................................................................. [03/
B]
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Salvador Auberni i Serra
VICEPRESIDENT TITULAR
DEL CONSELL
11.04.2016
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⬜ Que s’ha formulat en el marc de la normativa vigent interpretada d’acord
amb els precedents i criteris generalment observats per aquesta Corporació.
⬜ Que s’ha redactat complint essencialment les instruccions dictades per
la direcció l’Àrea Política i que correspondrà en tot cas al/la regidor/a
responsable en ús de les seva competència, la verificació i conformitat última
del document.

