DICTAMEN
Aprovació dels nous membres de la Comissió de Seguiment de la Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
En la 13a. Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat, celebrada a Lleida el 7 de març del 2013, es va posar de
manifest la voluntat de les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona de formar
part de la Xarxa com a membres de Ple dret.
D’aquesta manera, la Xarxa abasta plenament l’àmbit català a través del treball
en xarxa amb les quatre diputacions.
Per altra banda, l’Àrea Metropolitana de Barcelona és membre observador de
la Xarxa – anteriorment com a Entitat Metropolitana del Medi Ambient – des de
l’any 2002, i en aquesta 14a. Assemblea general es proposa que passi de
membre observador a membre de Ple dret.
De conformitat amb el previst als Estatuts, la Comissió de Seguiment és
l’organisme de direcció de la Xarxa i el màxim òrgan operatiu de decisió i
administració per delegació de l’Assemblea, el qual estarà constituït per la
Presidència, les Vice-presidències i un conjunt de vocals en representació de
les entitats locals membres de la Xarxa.
La incorporació de totes les diputacions catalanes i de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona com a membres de ple dret de la Xarxa, l’elevat grau de
representació de les entitats locals dels respectius territoris que tenen
cadascuna d’aquestes administracions locals de caràcter territorial, així com la
necessitat expressada en els objectius generals del Pla estratègic de la Xarxa
pel mandat 2011-2015, d’aprofundir en la coordinació entre les administracions,
determinen l’oportunitat de designar representants d’aquestes entitats a la
Comissió de Seguiment de la Xarxa.
De conformitat amb el previst als Estatuts, correspon a l’Assemblea general
nomenar els membres de la Comissió de Seguiment de la Xarxa.

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció del següent:

ACORD

Únic.- Aprovar el nomenament com a membres de la Comissió de Seguiment
de la Xarxa els representants següents:
-

La persona designada per la Diputació de Girona

-

La persona designada per la Diputació de Tarragona

-

La persona designada per la Diputació de Lleida

-

La persona designada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Vilanova i la Geltrú, 18 de març del 2014
El President de la Xarxa de ciutats i
pobles cap a la Sostenibilitat

Joan Puigdollers i Fargas

DILIGÈNCIA: per fer constar que la catorzena
Assemblea General Ordinària de la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, en sessió
de data 18 de març, va adoptar l’acord precedent.
Vilanova i la Geltrú, 18 de març de 2014
La Secretària delegada

Núria Marcet Palau

