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Ref.: 2019/9008/29 - Aprovació Nomenament de representant municipal en el Consell de
Mobilitat de l'AMB (87)

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 a la seva sessió de 29 de març passat, el Consell
Metropolità de l’AMB va aprovar la constitució del Consell de Mobilitat de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona – CMAMB - com òrgan de participació, de deliberació,
d’assessorament, de proposició i de consulta i, també, com a espai de trobada dels diferents
agents representatius de les institucions, els organismes, les entitats i els sectors socials
vinculats amb aquest àmbit, i de la ciutadania de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a fi
d’aconseguir el compromís, la consulta, la corresponsabilitat i la participació voluntària de
tots els agents implicats en la mobilitat, pel que fa a les principals polítiques i accions
estratègiques que desenvolupi l’AMB.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 6.1.4 del Reglament regulador
d’aquest Consell, en el seu òrgan plenari existeix una representació de tots els Ajuntaments
metropolitans, mitjançant un representant municipal designat pel respectiu Ajuntament.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Nomenar representant d'aquest Ajuntament al Ple del Consell de
Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a la senyora Emilia Briones Matamales,
Regidora delegada de l’Àrea de Presidència.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Regidora nomenada, així com al Consell de
Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 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.
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»

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

FIRMADO
08/07/2019 11:09

