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Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït
sobre nomenament de representants municipals, dicto la resolució següent que es
fonamenta en els antecedents i consideracions legals que a continuació s’esmenten:
Antecedents de fet
1.

Comissió de la Xarxa Intermunicipal de Mobilitat Verda

1.1 El Consell Comarcal del Bages ha notificat a aquest Ajuntament la Resolució de la seva
presidenta, de 24 de novembre de 2020, sobre constitució de la Comissió de la Xarxa
Intermunicipal de Mobilitat Verda, amb caràcter temporal, i donant compliment a
l’Acord del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de 3 de novembre de 2020.
1.2 El punt cinquè de la Resolució esmentada demana als ajuntaments que integren la
Comissió, entre els quals l’Ajuntament de Manresa, el nomenament de representant
municipal
2.

Taula de Mobilitat de la Catalunya Central

2.1 El 15 de desembre de 2020, mitjançant acord del Govern de la Generalitat de
Catalunya, es va crear la Taula de Mobilitat de la Catalunya Central, com a instrument
de participació en la gestió i elaboració dels instruments de planificació de la mobilitat en
aquest àmbit territorial, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat.
2.2 La Taula de Mobilitat de la Catalunya Central està integrada per vint membres, dels
quals nou són representants de la Generalitat de Catalunya i un representant de les
administracions següents: Consells Comarcals de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el
Moianès, Osona i el Solsonès i dels Ajuntaments de Berga, Manresa, Vic, Moià i
Solsona i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.
2.3 És convenient, doncs, la designació de representant municipal a la Taula de Mobilitat de
la Catalunya Central.
Consideracions legals
1.

Article 52.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, segons el qual correspon al
Ple prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.

2.

Article 38.c) del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que
estableix la competència plenària per al nomenament de representants de la Corporació
en tota classe d’òrgans col·legiats en què hagi d’estar representada.

3.

Així doncs, l’òrgan competent per aprovar aquesta designació és el Ple de l’Ajuntament.
No obstant això, atesa la propera convocatòria d’una sessió abans de la data del proper
ple ordinari, tant de la Comissió de la Xarxa Intermunicipal de Mobilitat Verda, com de la
Taula de Mobilitat de la Catalunya Central, és necessari que es dicti aquesta resolució,
per tal de fer la designació a termini i que el representant municipal ja pugui assistir a
les reunions que es convoquin.
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4.

De conformitat amb el que disposa l’article 53.1.k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
s’ha de donar compte al Ple d’aquesta resolució per a la seva ratificació.
Per tot això, com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les
atribucions conferides per la normativa vigent de règim local,

Resolc
Primer. Designar com a representants municipals a la Comissió de la Xarxa
Intermunicipal de Mobilitat Verda, les persones següents:
Titular: Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa
Suplent: Pol Huguet Estrada, regidor delegat de Ciutat Verda
Segon. Designar com a representant municipal a la Taula de Mobilitat de la Catalunya
Central, la persona següent:
David Aaaron López Martí, regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera sessió que
porti a terme, a l’efecte del seu coneixement i ratificació.
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