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SECRETARIA GENERAL
DELEGACIÓ SECRETARIA ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS
Processos de Participació Ciutadana

Mitjançat Decret 2065/2017, de 28 d’abril, l’Alcaldia va aprovar la modificació 4 de la
proposta de delegacions d’atribucions i de firma elaborada per aquesta Secretària
General a favor de diversos funcionaris i funcionàries municipals, en relació amb les
competències que l’Ordenament Jurídic residencia en la Secretària com a òrgan directiu
encarregat de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu. A l’apartat I, punt cinquè,
núm. 6, d’aquesta proposta, es contempla una delegació general a favor dels
funcionaris/es municipals que en cada cas designi aquesta Secretaria, a fi que, en la meva
substitució i en qualitat de Secretaris delegats, assumeixin, entre d’altres, la Secretaria
dels òrgans col·legiats municipals que es constitueixin a l’Ajuntament en relació amb
processos de participació ciutadana.
Per tot això, aquesta Secretaria General, vista la convocatòria realitzada pel proper dia 2
de maig de 2017, a les 13:00 hores, per constituir la Comissió de Valoració Tècnica
Econòmica, relativa al projecte de pressupostos participatius de l’Ajuntament de Cornellà
de Llobregat per l’exercici 2018, en conformitat amb les anteriors previsions i amb el que
preveu l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
adopta la següent:

DECISIÓ

Primer.- Que la funcionaria Sra. Mª del Rosario Urbán López, per delegació d’aquesta
Secretaria General, assumeixi les funcions de Secretaria delegada de la Comissió de
Valoració Tècnica Econòmica relativa al projecte de pressupostos participatius de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per l’exercici 2018, aprovada mitjançant Decret
d’Alcaldia núm. 2061/2017 de 28 d’abril.
Segon.- Aquesta delegació es subjectarà al règim establert amb caràcter general en el
document de delegacions d’aquesta Secretaria de data 27 d’octubre de 2016, modificat
posteriorment mitjançant document de 28 d’abril de 2017, i tindrà efectes durant els dia
assenyalat.
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Tercer.- Comunicar aquesta decisió a la funcionaria afectada, a la Regidora delegada
d’Innovació Urbana i Presidència i al Departament de Recursos Humans, pel seu
coneixement i efectes, 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.

Cornellà de Llobregat, a 28 d’abril de 2017.
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