
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D I C T A M E N 
 

Nomenament de les Vice-presidències de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
Sostenibilitat 

 
Transcorregut el temps necessari després de les passades eleccions de 26 de maig de 
2019, per tal que els membres de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat 
designessin els seus representants a l’Associació, s’ha convocat la vintena       
Assemblea General Ordinària. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 11 dels Estatuts de la Xarxa: El President  i 
els Vice-Presidents seran nomenats lliurement per l’Assemblea General d’entre els 
membres associats. 
 
En relació amb les Vice-presidències, malgrat que els Estatuts vigents preveuen en  
l’article sisè l'existència de dues, l’Assemblea General en el darrer mandat va acordar 
fixar-les en un màxim de cinc. 
 
Actualment, es considera oportú proposar a l’Assemblea General que el nombre de 
Vice-presidències en aquest mandat sigui de nou de cinc, amb la qual cosa es  
reflecteix en els òrgans de govern de l’Associació el mapa actual de membres de la 
Xarxa i la representació derivada dels resultats de les darreres eleccions municipals. 
 
Després del procés d'elecció seguit, i atesa la importància d'aquestes figures i de les 
funcions que els Estatuts els assignen, es proposa l’adopció del següent 
 
 

A C O R D: 
 
 
Únic.- Nomenar els/les representants dels municipis de Talamanca, Barcelona, 
Granollers, Manlleu i Terrassa, com a Vice-presidents/entes de la Xarxa de ciutats i 
pobles cap a la Sostenibilitat, amb les facultats atorgades pels Estatuts de l’Associació 
i amb l'ordre que tot seguit s'indica: 
 
Vice-presidència primera, el representant de l’Ajuntament de Talamanca, Sr. Josep 
Tarín Canales 
Vice-presidència segona, el representant de l’Ajuntament de Barcelona, Sr. Eloi Badia 
Casas 
Vicepresidència tercera, el representant de l’Ajuntament de Granollers, Sr. Albert 
Camps Giró 
Vice-presidència quarta, la representant de l’Ajuntament de Manlleu, Sra. Maite 
Anglada Mas 
 
Vice-presidència cinquena, la representant de l’Ajuntament de Terrassa, Sra. Lluïsa 
Melgares Aguirre 
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