
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D I C T A M E N 
 
Nomenament dels membres de la Comissió de Seguiment 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 es desprèn dels vigents 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 pel President, els 
Vicepresidents i un conjunt de vocals en representació de les entitats locals membres 
de la Xarxa. 
 
De conformitat amb el previst a l’article 8.1 f. dels Estatuts de la Xarxa, l’Assemblea és 
l’òrgan competent en el nomenament dels membres de la Comissió de seguiment de la 
Xarxa. 
 
Després del procés d'elecció seguit per fixar la nova composició de la Comissió de 
Seguiment i atesa la importància de l’òrgan i de les competències que els Estatuts li 
assignen, es proposa l’adopció del següent 
 
 
 

A C O R D: 
 
Únic.-  Fixar la nova composició de la Comissió de Seguiment de la Xarxa de ciutats i 
pobles cap a la sostenibilitat, que restarà formada per: 
  
 
La Presidència, el representant de Diputació de Barcelona 
 
Vice-presidència primera, el representant de l’Ajuntament de Talamanca 
Vice-presidència segona, el representant de l’Ajuntament de Barcelona 
Vice-presidència tercera, el representant de l’Ajuntament de Granollers 
Vice-presidència quarta, la representant de l’Ajuntament de Manlleu 
Vice-presidència cinquena, la representant de l’Ajuntament de Terrassa 
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Vocals:  
La persona designada per l’Ajuntament Badalona 
La persona designada per l’Ajuntament de Berga 
La persona designada per l’Ajuntament de Cardedeu 
La persona designada per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
La persona designada per l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat 
La persona designada per l’Ajuntament de Girona 
La persona designada per l’Ajuntament d’Igualada 
La persona designada per l’Ajuntament de Lleida 
La persona designada per l’Ajuntament de Manresa 
La persona designada per l’Ajuntament de Mataró 
La persona designada per l’Ajuntament de Moià 
La persona designada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès 
La persona designada per l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
La persona designada per l’Ajuntament de Sabadell 
La persona designada per l’Ajuntament de Sant Celoni 
La persona designada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
La persona designada per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 
La persona designada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  
La persona designada per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos  
La persona designada per l’Ajuntament de Tarragona 
La persona designada per l’Ajuntament de Vic 
La persona designada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
La persona designada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
La persona designada per la Diputació de Girona 
La persona designada per la Diputació de Lleida 
La persona designada per la Diputació de Tarragona 
La persona designada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
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