
 
 
 
Dictamen de nomenament de la Gerent del Consell Comarcal del Bages. 
 
 
 
En data 19 de juliol de 2019 va tenir lloc el Ple de constitució del Consell 
Comarcal del Bages per a la legislatura 2019-2023, expirant la legislatura 2015-
2019. 
 
Per decret de presidència núm. 358/19, de 18 de juliol es va acordar disposar el 
cessament de la Sra. Cristina Rubio Segura, en la seva condició de Gerent per 
expiració de la legislatura 2015-2019 amb efectes de data 20 de juliol de 2019. 
 
Constituïda la nova corporació, cal procedir a l’elecció d’un/a nou/va Gerent del 
Consell Comarcal del Bages. 
 
És preceptiu la figura del/de la Gerent, tal i com determina, com a integrador 
també de l’organització comarcal, l’article 12.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal 
de Catalunya (TRLOCC). 
 
Per decret de presidència núm.365/2019, de 24 de juliol es va acordar aprovar 
les bases i criteris tècnics que havien de regir la convocatòria pública per cobrir 
la gerència del Consell Comarcal del Bages, finalitzant el termini de presentació 
d’instàncies en data 30 d’agost de 2019. 
 
En data 30 de juliol es van publicar les bases en el BOPB i en el Diari Regió 7, 
així com en el e-tauler i a la web del consell comarcal. 
 
En data 3 de setembre en aplicació de la base cinquena de les bases i criteris 
tècnics que havien de regir la convocatòria pública per cobrir la gerència del 
Consell Comarcal del Bages, es va realitzar per part de la presidència del 
Consell Comarcal l’examen i valoració de la documentació presentada, així 
com la realització de l’entrevista a tots/es els/les candidats/es que reunien els 
requisits de la convocatòria. 
 
De la selecció realitzada i d’acord amb la documentació que obra en l’expedient 
administratiu la persona que es proposa per al nomenament de Gerent és la 
Sra. Laura Vilagrà Pons (DNI ****3015-X) 
 
Segons disposa l’article 14.3.b) del TRLOCC, correspon al Ple nomenar i 



separar el/la Gerent, a proposta de la presidència.  
 
La gerència exercirà les funcions executives que li atribueix el Decret Legislatiu 
4/2003 amb les responsabilitats de gestió i control que legalment se li 
atribueixen.  
 
La Presidenta del Consell Comarcal proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
del següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Nomenar la Sra. Laura Vilagrà Pons (DNI ****3015-X) com a Gerent 
del Consell Comarcal del Bages. 
 
SEGON.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en l’e-tauler i a la 
pàgina web del Consell Comarcal, i difondre’l, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva pública actualitzada i permanent en la seu 
electrònica municipal, en compliment del què disposen els articles 5 i següents 
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació 
i Bon govern, i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya. 
 

La presidenta     INTERVINGUT I CONFORME 
            LA INTERVENTORA 
 
 
 
 
Sra. Estefania Torrente i Guerrero 
 
 

 
         
 
 
 

 
 
 

 
 

Aprovat pel Ple del Consell Comarcal 
del Bages en sessió ordinària de 23 
setembre de 2019. 

La secretària 

 

 

Informat per la Comissió Informativa 
d’Administració en sessió d’11 de 
novembre de 2019. 

La secretària 
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