Ref.: 2019/9010/5 - Nomenament representant al Consell de Participació de la Dona -92019-2023

L'Alcalde, en decret núm.

2021/238
0

de data

10 de juny de 2021

, ha resolt el següent:

z.Dec. Consell Dona (9.4)

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3629/19, de 30 de setembre, posteriorment
modificat pel Decrets d’Alcaldia núm. 763/2020, de 17 de febrer, 1637/2020, de 11 de juny i
1465/2021, de 15 d’abril, es va procedir a designar els membres que, durant aquest mandat,
havien d’integrar el Ple del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de
participació de caràcter permanent i instrument de participació ciutadana en els assumptes
municipals relacionats amb aquells àmbits d’activitat pública que afectin o es refereixin a la
Dona.
Atès que mitjançant instància – RE núm. 22264 de 3 de juny de 2021 - l’entitat
Associació de Veïns Riera, que forma part integrant d’aquest Consell, proposa la designació
d’un representat suplent.
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 7 d’aquest Reglament
Orgànic, els membres del Ple del Consell han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant
l'oportú decret, a proposta de les Entitats del sector.
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té
conferides
HE RESOLT
Primer.- Designar com a representant suplent de l’Associació de veïns Riera al
Consell Municipal de la Dona de Cornellà de Llobregat, a la senyora Mª Concepción Zatón
Pérez.
Segon.- Comunicar aquest nomenament a la persona afectada i a la Secretaria del
Consell, així com al Departament de Dona, als efectes escaients, i difondre el seu contingut, en
compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i
permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que 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.

Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera
sessió que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en concordança
amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.
En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.

