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Ref.: 2019/9008/6 - Aprovació Nomenament de representants municipals a la Comissió
Executiva del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat (86)

Diligència
Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat
pel Ple en sessió que va tenir lloc en data 2 de juliol de 2019.

«
Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals convocades
mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu
resultat el passat dia 15 de juny, resulta necessari procedir a l'actualització dels representants
de la Corporació en els òrgans de Govern – Ple i Comissió Executiva – del Consell Econòmic i
Social del Baix Llobregat.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament Orgànic
Comarcal i els articles 6 i 11 del Reglament Orgànic i de funcionament del Consell Econòmic i
social del Baix Llobregat, correspon a aquest Ajuntament la representació d’un membre en el
Ple i un altre en la Comissió Executiva d’aquest Consell, havent de recaure aquests
nomenaments, respectivament i per imperatiu del que disposa aquest Reglament, en l’Alcaldia
o en el Regidor o Regidora delegat de Promoció Econòmica o, en el seu cas, en els Regidors o
Regidores en els quals deleguin.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament al Ple i a la Comissió
Executiva del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, a les persones següents:


Titular: Sr. Claudio Carmona Vargas
Regidor delegat de Polítiques Comunitàries,
Adscrit a l’Àrea de Polítiques Mediambientals i Comunitàries



Suplent: Sr. Sergio Fernández Mesa
Tinent d’Alcalde i Regidor Delegat
d’Economia i Administració

FIRMADO
08/07/2019 13:06

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Diligència: Diligència - Aprovació PLE 08 02
-07-19 Punt 12
FIRMAS

OTROS DATOS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 664737 Z6GFT-J3S91-6SM5L AF39CA581E1CDCC5C85D8348749A2FA68B506120) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do

Código para validación: Z6GFT-J3S91-6SM5L
Fecha de emisión: 16 de julio de 2019 a las 13:07:09
Página 2 de 2

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- 24_Cap de Secretaria de AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.Firmado 08/07/2019 13:06

Segon.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com al Consell
Comarcal del Baix Llobregat, 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.

»

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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