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El Ple
El Ple

de data
de fecha

28/10/2020

, va adoptar, entre altres, el següent acord:
, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Vist l’escrit de 16 de setembre de 2020 del Síndic Major de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya (RGE núm. 28739 de 16 de setembre
de 2020), adjuntant una còpia de l’informe de fiscalització núm.13/2020,
relatiu a Serveis municipals i gestió ambiental en municipis amb població
superior a 10.000 habitants, exercici 2017, l’objecte del qual ha estat
analitzar les actuacions en medi ambient que han portat a terme es entitats
locals i analitzar la gestió dels serveis públics municipals amb la seva
influència en la resolució o en la generació de problemes mediambientals,
segons s’expressa a l’apartat 1.1.1 del citat informe, que té el seu origen en
l’actuació coordinada de les institucions de control extern de l’Estat espanyol
en la Comissió de Coordinació de Corporacions Locals.

Atès que, segons es recorda en el citat escrit, aquest informe s’ha
de sotmetre al coneixement dels òrgans de govern de l’Ajuntament i que se
n’ha de fer publicitat a la seu electrònica de l’Ajuntament, tal com determina
la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de
mesures fiscals i financeres, a la que cal afegir el que disposa l’article 7.1.e)
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
i bon govern.

Atès que davant la indeterminació de l’òrgan de govern concret al
que s’ha de posar en coneixement aquest informe, i d’acord amb el que
disposa l’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, es considera acomplert aquest tràmit donant compte d’aquest
informe al Ple municipal integrant de la totalitat dels regidors electes
municipals.

El sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents

ACORDS
Primer.- Donar compte de l’informe de fiscalització núm.13/2020
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu a serveis municipals i
gestió mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 habitants,
exercici 2017; en compliment d’allò que disposa la disposició addicional
sisena de la Llei 26/2009, i l’article 7.1.e) de la Llei 19/2013.

Segon.- Donar publicitat del citat informe a la seu electrònica
municipal, facilitant l’accés públic al mateix, en compliment d’allò que
disposa la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009 i l’article 7.1.e) de
la Llei 19/2013.

Tercer.- Comunicar aquest acord, així com l’enllaç a la seu
electrònica municipal a on es doni publicitat d’aquest informe, al Síndic Major
de la Sindicatura de Comptes, mitjançant la plataforma EACAT.

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.

