Ref.: 2019/9010/11 - Nomenament representants del Consell de Participació de Cooperació i
Solidaritat -15- 2019-2023

L'Alcalde, decret núm.

2021/112
9

de data 23 de març de 2021 , ha resolt el següent:

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3895/2019, de 14 d’octubre, modificat
posteriorment per Decret d’Alcaldia núm. 328/2020, de 22 de gener, es va procedir a designar
als membres que havien d’integrar el Ple del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
Internacional 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 municipal que afectin o es refereixin a la cooperació i solidaritat
internacional.
Atès que mitjançant escrit de data 25 de febrer corrent, des del Departament de
Cultura, Joventut, Acció Ciutadana i Esport, posa en coneixement d’aquesta Secretaria General
l’Associació Solidària Gent Teranga, han manifestat el seu desig de participar en aquest
Consell i han proposat les persones que les han de representar.
Per tot això aquesta Alcaldia, tenint constància que aquesta entitat es troba inscrita
al Registre Municipal d’Entitats, en exercici de les atribucions que legalment té conferides,
HA RESOLT
Primer.- Designar nou membre integrant del Ple del Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat Internacional de Cornellà de Llobregat a l’entitat ciutadana que tot
seguit es detalla, que actuarà representada per les persones que així mateix s’especifiquen:


Associació Solidària Gent Teranga
Titular: Sra. Verónica Martínez Alcocer
Suplent: Sra. Marta Lleonart Sala

Segon.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades, així com al
Secretari del Consell i al Departament de Cultura, Joventut, Acció Ciutadana i Esports, 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 propera
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.

