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CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 14 de desembre de 2020, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per majoria simple dels membres de
la Corporació amb tretze vots a favor dels grups municipals JuntsxCat i ERC-AM,
sis vots en contra del grup municipal PSC-CP i vuit abstencions dels grups
municipals Guanyem Girona i C's el següent acord:
"Primer.- El Ple de la Corporació en sessió de data 9 de juliol de 2019 va acordar el
nomenament dels patrons que composen l'òrgan de govern de la Fundació Rafael
Masó.
Segon.- Amb data 9 d'agost de 2019 es va emetre resolució per l'Alcaldia de la
Corporació establint el nomenament dels patrons de la Comissió Executiva de la
Fundació Rafael Masó.
Tercer.- Amb data 28 de juliol de 2020, el regidor de l'Àrea de Drets a les Persones,
Sr. Carles Ribas Gironès ha presentat per escrit la seva renúncia al càrrec de
regidor de l'Ajuntament de Girona i el Ple en sessió extraordinària urgent de data 30
de juliol de 2020 pren coneixement de la renúncia.
Quart.- Amb data 31 de juliol de 2020, ha estat objecte la formalització d'un pacte
per el govern de la ciutat de Girona entre els grups municipals JuntsxCat i ERC-AM,
pacte que comportarà l'establiment d'una nova modificació en els representants de
la Corporació en les diferents entitats, institucions i organismes.
Cinquè.- Tenint en compte que de conformitat amb el que disposen els estatuts
reguladors de l'esmentada fundació caldrà nomenar els membres que conformen la
comissió executiva d'entre els patrons designats per la Corporació Municipal.

FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- L'article 20 del ROM relatiu a les competències organitzatives del Ple
estableix a l'apartat 5 el nomenament de representants de la Corporació en òrgans
col·legiats que siguin de la competència del Ple.
Segon.- Article 10 dels Estatuts reguladors de la Fundació Rafael Masó.
Vistos els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple de la
Corporació municipal l'adopció dels següents
ACORDA
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE el Decret de l'Alcaldia número 2019017202 emès
amb data 9 d'agost de 2019 nomenant els membres de la Comissió Executiva de la
Fundació Rafael Masó.
Segon.- APROVAR el nomenament com a membres de la Comissió Executiva de la
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Fundació Rafael Masó als patrons següents:
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- Glòria Plana Yanes
- Maria Àngels Cedacers Hervàs
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors i regidores afectats per la
mateixa.
Quart.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi
de transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen
els arts.5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la
informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la informació i Bon Govern de Catalunya."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre
i amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir
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CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 14 de desembre de 2020, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per majoria simple dels membres de
la Corporació amb tretze vots a favor dels grups municipals JuntsxCat i ERC-AM,
sis vots en contra del grup municipal PSC-CP i vuit abstencions dels grups
municipals Guanyem Girona i C's el següent acord:
"Primer.- Per acord de ple de 9 de juliol de 2019 es van nomenar els patrons de
l'òrgan de govern de la FUNDACIÓ RAFAEL MASÓ, anomenat PATRONAT.
Segon.- Amb data 28 de juliol de 2020, el regidor de l'Àrea de Drets a les Persones,
Sr. Carles Ribas Gironès ha presentat per escrit la seva renúncia al càrrec de
regidor de l'Ajuntament de Girona i el Ple en sessió extraordinària urgent de data 30
de juliol de 2020 pren coneixement de la renúncia.
Tercer.- Amb data 31 de juliol de 2020, ha estat objecte la formalització d'un pacte
per el govern de la ciutat de Girona entre els grups municipals JuntsxCat i ERC-AM,
pacte que comportarà l'establiment d'una nova modificació en els representants de
la Corporació en les diferents entitats, institucions i organismes.
Quart.- Tenint en compte que de conformitat amb el disposat per l'art.10 del Estatuts
reguladors de la FUNDACIÓ RAFAEL MASÓ, aquesta Fundació està governada i
administrada, pel Patronat, en el si del qual existeix una representació de 7
membres de la Corporació, dos dels quals seran membres integrants de l'equip de
govern que gestionin matèries relacionades amb l'objecte de la fundació, designats
pel Ple de la Corporació municipal.

Primer.- L'article 20 del ROM relatiu a les competències organitzatives del Ple
estableix a l'apartat 5 el nomenament de representants de la Corporació en òrgans
col·legiats que siguin de la competència del Ple.
Vistos els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple de la
Corporació municipal l'adopció dels següents
ACORDA
Primer.- Deixar sense efecte l'acord de Ple de data 9 de juliol de 2019 de
nomenament dels patrons de l'òrgan de govern de la FUNDACIÓ RAFAEL MASÓ,
anomenat PATRONAT.
Segon.- NOMENAR com a patrons de l'òrgan de govern de la FUNDACIÓ RAFAEL
MASÓ, anomenat PATRONAT als següents regidors/ores :
- PRESIDENTA SRA. MARTA MADRENAS MIR
- REGIDOR membre de l'equip de govern municipal : SR. JOAQUIM AYATS
BARTRINA
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- REGIDORA membre de l'equip de govern municipal : SRA . GLÒRIA PLANA
YANES
- EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CATALUNYA : SRA.
EVA MARIA PALAU GIL
- EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GUANYEM PER GIRONA: SR.
XAVIER MONTOYA ROLDAN
- EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC: SRA. MÒNICA FERRER
JUANDÓ
- EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC SRA. : MARIA ÀNGELS
CEDACERS HERVÀS
- EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS : SR. DANIEL
PAMPLONA CASTILLEJO
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als regidors/ores afectats/ades, per al seu
coneixement i efectes.
Quart.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi
de transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen
els arts.5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la
informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés ala informació i Bon Govern de Catalunya."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre
i amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir
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