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Ref.: 2019/9008/31 - Aprovació Designació de representant en el Consell General del
Consorci Urbanístic ARES Ribera Salinas -42-

Diligència
Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per Ple
en sessió que va tenir lloc en data 24 de juliol de 2019.

z.Ac. Consorci ARES Ribera Salinas

Mitjançant acord plenari adoptat en sessió celebrada el dia 24 de setembre de
2009, aquest Ajuntament va aprovar inicialment la constitució del Consorci Urbanístic per al
desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica Ribera-Salinas de Cornellà de Llobregat,
així com els seus Estatuts reguladors que, desprès de la tramitació del procediment
reglamentari, varen entrar en vigor una vegada publicat íntegrament el seu text al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya número 5635 de 25 de maig de 2010.
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 11 dels seus Estatuts
reguladors, correspon a aquest Ajuntament la designació de tres representants en el Consell
General, que es el seu màxim òrgan de govern i representació, i que en el seu nomenament s’ha
de tenir en compte la perspectiva de gènere, per tal de tendir a obtenir una representació
equilibrada de dones i homes.
Atès que com a conseqüència de la celebració de les Eleccions Locals convocades
pel Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i una vegada 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 d’aquest Consorci, que es el seu
màxim òrgan de govern i administració.
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 representants d'aquest Ajuntament en el Consell General
del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica
Ribera-Salinas de Cornellà de Llobregat, als Regidors i Regidores següents:


Senyor Antonio Martínez Flor
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Regidor Delegat de l’Àrea de Política Territorial i Espai Públic


Senyor Sergio Fernández Mesa
Regidor Delegat de l’Àrea d’Economia i Administració



Senyora Emilia Briones Matamales
Regidora Delegada de l’Àrea de Presidència

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Institut Català del Sòl i als Regidors i
Regidores afectats, pel seu coneixement i efectes, i difondre aquests nomenaments, 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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