Ref.: 2021/1277/1 - Aprovació Infor. 1.418 Tribunal de Cuentas-Compliment Llei de
Transparència

El Ple
El Ple

de data
de fecha

24/02/2021

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

Vist l’escrit de 27 de gener de 2021 de la Presidenta del Tribunal de
Cuentas (RGE núm. 4296 de 3 de febrer de 2021), adjuntant una còpia de
l’informe de fiscalització núm.1.418, relatiu al Compliment de la Llei
19/2013, del 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern de les Entitats Locals (LTAIBG), l’objecte del qual ha
estat ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i
garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les
obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així
com les conseqüències derivades del seu incompliment, segons s’expressa a
l’apartat 1.2 del citat informe, d’acord amb el que es declara en el seu article
núm. 1.

Atès que aquest informe s’ha de sotmetre al coneixement del Ple de
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 28.1 de la Llei 7/1988, de 5
d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes i que se n’ha de fer
publicitat a la seu electrònica de l’Ajuntament, tal com determina l’article
7.1.e) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern.

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

ACORDS

Primer.- Donar compte de l’informe de fiscalització núm. 1.418 del
Tribunal de Cuentas, relatiu al compliment de la Llei 19/2013, del 9 de

desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern
de les Entitats Locals (LTAIBG); en compliment d’allò que disposa la l’article
28.1 de la Llei 7/1988.

Segon.- Donar publicitat del citat informe a la seu electrònica
municipal, facilitant l’accés públic al mateix, en compliment d’allò que
disposa 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, a la Presidenta
del Tribunal de Cuentas.

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.

