
 

Carme López-Feliu i Font, secretària general de l’Ajuntament de Cubelles, 
 
CERTIFICO: 

Que, segons consta en la respectiva minuta, el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió 
extraordinària el 24 de juliol de 2019, aprova per  12 vots a favor (6 d’UC-11, 2 d’ERC-
AM, 1 de Cubelles En Comú Podem-ECG, 2 del PSC-CP i 1 de la CUP-AMUNT ) 2 
vots en contra de Ciutadans i 1 abstenció de Junts per Cubelles, el següent acord: 

“25.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT EN EL 
CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF 
 
Vist que, com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal el 15 de juny de 
2019 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de 
conformitat amb allò que disposa  l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació, i 
s’escau procedir al nomenament dels representants i les representants municipals en 
els òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals el municipi de 
Cubelles forma part, en compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre; 
 
D’acord amb l’article 12 dels Estatuts del Consell Esportiu del Garraf, a l’Ajuntament de 
Cubelles li correspon designar un membre que el representi en els òrgans de 
participació; 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS: 
Primer. Designar com a representant d’aquest municipi en el Consell Esportiu del 
Garraf al regidor municipal al Sr. Narcís Pineda i Oliva, Regidor d’Esports. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al regidor afectat i al Consell Esportiu del Garraf i a la 
Regidoria d’Esports Municipal.” 
 
I, perquè així consti, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau de 
l’alcaldessa, amb la previsió que determina l’article 206 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  

   
Cubelles, a data de la signatura electrònica 
 

 Vist i plau 
        L’alcaldessa presidenta 
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