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Ref.: 2019/9008/5 - Aprovació Nomenament representants municipals en l'assemblea del
Consorci de Turisme del Baix Llobregat -43-

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.Consorci.turisme

En data 15 de juny de 2000 i a l'empara del que disposa l'article 87 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i altra legislació concordant, es
va constituir el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, com a entitat pública de caràcter
associatiu i voluntari, dotada de personalitat jurídica pròpia i independent, a fi de contribuir
al creixement econòmic i al desenvolupament turístic de la comarca, d’una forma sostenible
amb els recursos naturals i els valors soci-culturals.
Atès que si bé aquest Consorci va ser constituït inicialment pel Consell Comarcal
del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Castelldefels, posteriorment, d’acord amb el que es
preveu a l’article 1 dels seus Estatuts reguladors i mitjançant acord plenari adoptat en data 20
de desembre de 2007, aquest Ajuntament va sol·licitar la seva incorporació, formalitzant el
corresponent conveni d’adhesió, i va designar els seus representants en el seu Consell
General, que es el seu òrgan suprem de govern i administració.
Atès que com a conseqüència de la celebració de les Eleccions Locals convocades
pel 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 que el nou Ajuntament procedeixi al nomenament dels
seus representants en el Consell General del Consorci.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Designar a la Regidora delegada de Comerç i Turisme, adscrita a l’Àrea
d’Economia i Administració, senyora Nélia Martínez Gallardo, com a representant de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en el Consell Plenari d’aquest Consorci.
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Segon.Comunicar el present acord a la regidora designada, així com al
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, pel seu coneixement i efectes.
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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