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Ref.: 2019/9008/23 - Aprovació Nomenament representant municipal en la Junta de
Compensació Destraleta -56-

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.

«

Mitjançant acord adoptat per la llavors Comissió de Govern d’aquest Ajuntament
el dia 4 d’abril de 2001, es va aprovar la constitució de la Junta de Compensació per a
l’execució del Polígon únic del Pla Especial del sector Destraleta d’aquesta Ciutat, així com
les seves corresponents bases i estatuts reguladors, havent-ne inscrit, posteriorment, al
Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya, l’entitat
urbanística resultant en els termes legalment previstos.
Atès que en conformitat amb el que preveu actualment l’article 130.6 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, per acord de la Comissió de Govern de data 30 de maig de 2001, es va procedir a
designar al representant municipal al seu Consell Rector.
Atès que un cop celebrades 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 la designació d’un nou representant municipal al
Consell Rector d’aquesta Entitat urbanística col·laboradora, en haver expirat el mandat del
regidor que fins ara venia exercint aquestes funcions representatives.
Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides
i en conformitat amb la legislació urbanística que resulta d’aplicació, proposa al Ple l’adopció
dels següents,
ACORDS
Primer.- Designar al Regidor de l’Àrea de Política Territorial i Espai Públic,
senyor Antonio Martínez Flor, representant d’aquest Ajuntament al Consell Rector de la Junta
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de Compensació per a l’execució del Polígon únic del Pla Especial del sector Destraleta
d’aquesta Ciutat.
Segon.- Notificar el present acord al Regidor afectat i a aquesta entitat
urbanística col·laboradora, pel seu coneixement i efectes.
Tercer.- Difondre aquest acord, 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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