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Ref.: 2019/9008/3 - Aprovació nomenar representant municipal en l'Assemblea LOCALRET
-40-

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.

«
z.Ac. Assemblea Gral. Localret

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 al nomenament dels representants municipals en els òrgans
col·legiats de les Entitats supramunicipals de les quals el municipi de Cornellà de Llobregat
forma part, en compliment del que es disposa per l'article 21 del ROM, en concordança amb
l’article 38.c) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Atès que en conformitat amb el els articles 2 i 9.2 dels seus Estatuts reguladors,
aquest Municipi forma part del Consorci LOCALRET, la constitució del qual va ser aprovada
de forma definitiva per aquest Ajuntament en sessió plenària que va tenir lloc el dia 24 de
juliol de 1997, i que com a membre integrant d’aquesta Entitat li correspon designar un
representant municipal en la seva Assemblea General, que es el seu òrgan suprem de govern.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té
conferides, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Designar com a representant d'aquest municipi en l’Assemblea General
del Consorci LOCALRET, a la Regidor delegat de l’Àrea d’Economia i Administració senyor
Sergio Fernández Mesa.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Regidor afectat i al Consorci LOCALRET,
pel seu coneixement i efectes.

FIRMADO
08/07/2019 11:09

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Diligència: Diligència - Aprovació PLE 08 02
-07-19 Punt 15
FIRMAS

OTROS DATOS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 662956 7HV0U-3T1FO-B15J2 23D920A98717AE5A8FB77990FA00976149BE1E46) 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: 7HV0U-3T1FO-B15J2
Fecha de emisión: 17 de julio de 2019 a las 11:28:45
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 11:09

Tercer.- Difondre aquest nomenament, 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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