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Ref.: 2019/9003/1 - Aprovació Actualizació de la composició de la Ponencia Tècnica
ambiental de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat (31)

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.

«
Com a conseqüència de les previsions inicialment contingudes a l’article 29 de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, que
atribuïa al Ajuntaments amb població superior a 50.000 habitants competències per informar,
amb caràcter previ a la seva concessió, les sol·licituds de llicències ambientals que es tramitin
en el seu terme municipal, mitjançant la constitució d’una Ponència ambiental municipal en els
termes previstos per l’Ordre de 18 de gener de 2000, aquest Ajuntament, inicialment
mitjançant acord plenari de data 15 de juliol de 1999 i, posteriorment, mitjançant l’article 95
del ROM, va procedir a constituir la Ponència Tècnica Municipal d’Activitats.
Atès que la derogació d’aquesta Llei, amb l’entrada en vigor de la Llei 20/2009,
de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, no canvia aquesta
situació, ja que al seu article 38.1 es contemplen similars previsions, referides amb caràcter
genèric a un òrgan tècnic ambiental.
Atès que un cop celebrades el 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 la renovació dels membres que
integren aquesta Ponència en el nou mandat.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té
conferides, proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentats que d’acord amb l’article 95 del ROM la Ponència
Tècnica Municipal d’Activitats, que assumirà les funcions que la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats encomana als òrgans ambientals
municipals, quedarà integrada pels membres següents:
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- President:
Primer Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de l’Àrea de Política Territorial i Espai
Públic
Senyor Antonio Martínez Flor
- Vocals:


Regidor de l’Àrea de Polítiques Mediambientals i Comunitàries
Senyor Claudio Carmona Vargas



Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial
Senyor Carlos González Cayuela

- Enginyer Superior d’Activitats
Senyor Marc Brugal Monsarro
- Inspectora Cap de la Guàrdia Urbana.
Senyor Segundo Poblador Trinidad
-

Cap de l’Àrea de Gestió d’Activitats i Ordenances i Administració d’Espai
Públic
Senyora Carmen Costafreda Roda

- Secretari: La Secretaria General de l'Ajuntament o funcionari o funcionaria en qui
delegui.
Assistiran a les seves sessions, amb veu i sense vot, el Tècnic de Medi Ambient i
Sostenibilitat, senyor David Calabuig Aracil, i la Cap Jurídica i Administratiu d’Acció
Territorial i Habitatge, senyora Dolors Leyva Grasa
Segon.- Comunicar aquest acord a la Conselleria de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya i als membres integrants de la Ponència, 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.

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