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Diligència
Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per Ple
en sessió que va tenir lloc en data 30 d’octubre de 2019.

L’Ordre EHA 2386/2007, de 26 de juliol, del Ministeri d'Economia i Hisenda,
determina l’àmbit territorial dels Consells Territorials de la Propietat Immobiliària de Madrid i
Barcelona, i estableix el procediment de designació de representants locals en diversos òrgans
col·legiats, en execució de les previsions contingudes al Reial Decret 417/2006, de 23 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
Atès que realitzat el procediment d’elecció dels representants municipals previst
en l’article 2.3 d’aquesta Ordre, segons comunicació rebuda del Secretari del Consell
Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona – Àrea Metropolitana, aquest Ajuntament
ha resultat escollit per ocupar una de les vocalies, el que fa necessari designar a la persona que,
en representació d’aquest, formi part de l’esmentat Consell.
Atès que un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals
convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, de 1 d’abril i constituït el nou Ajuntament
derivat del seu resultat el passat dia 15 de juny, resulta necessari procedir a la designació del
representant municipal al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona – Àrea
Metropolitana
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament al Consell Territorial de la
Propietat Immobiliària de Barcelona – Àrea Metropolitana, als Regidors següents:


Titular: Senyor Sergio Fernández Mesa
Tinent d’Alcalde i Regidor delegat
d’Economia i Administració



Suplent: Senyor Antonio Martínez Flor
Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de
Política Territorial i Espai Públic
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Segon.- Comunicar aquest acord als/les Regidors/res afectats/des, així com al
Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona (àmbit metropolità), a través del
seu Secretari, mitjançant certificació acreditativa d'aquest, fent-li constar que el representant
suplent designat per aquest Ajuntament podrà substituir al titular amb plenitud de drets, en els
casos d'absència d'aquest, sense necessitat de previ i especial apoderament.
Tercer.- 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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