El/la regidora de Participació Ciutadana.
Un/a representant de cadascun dels grups polítics municipals.
Un o varis representants d’ entitats sense ànim de lucre relacionats amb la
infància, que pugen constituir-se.
Tots els xiquetes i xiquetes democràticament elegits en representació del
conjunt de la Infància.
Secretari: funcionari (per delegació de la Secretaria General del Ple adscrit a
l’Àrea competent en matèria d’ infància)
Vista la proposta formulada per la regidora delegada de Sanitat i Politiques
Saludables, Mediació i Convivència, i Relacions Internacionals i Gent Gran, perquè es
deleguen les funciones de secretaria d’aquest òrgan en el funcionaria Tècnic d’
Administració General adscrita a l’Àrea de Sanitat i Polítiques Saludables, Mediació i
Convivènica, i Realcions Internacionals I Gent Gran Sra. Carolina Cerveró Matoses,
Atès l’informe favorable emès per la secretària general del Ple, que consta en
l’expedient, i en l’exercici de les atribucions que a aquesta Alcaldia confereix l’article
124.4.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
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Vist que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el 25 de octubre de
2018 (punt 4.7 “Creació del Consell Sectorial de la Infància de Gandia) va acordar la
Creació del Consell Sectorial de la Infància i acorda, en compliment de l’article 44 de
la Carta de Participació Ciutadana, norma de caràcter reglamentari (que te naturalesa
de Reglament Orgànic), aprovada pel Ple de la Corporació en sessió 07 de maig de
2003 i publicada en el BOP núm, 194 de 16/08/2003, regula la composició, l’
organització, l’àmbit d’ actuació i règim de funcionament dels Consells Sectorials
s’establiran per acord plenari corresponent, desprès d’ un informe del Consell de
Participació Ciutadana, que el Consell de la Infància estarà integrat pels següents
membres:
Presidència nata: L ‘Alcaldessa
Presidència efectiva que s’ exercirà en qualitat de Vicepresidència executiva: la
Regidora delegada en matèria d’infància.
Vocals:
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DECRET D’ALCALDIA

DECRET

Liduvina Gil Climent ( 1 de 2 )
Regidora de Sanitat Pública y Polítiques Saludables
Data Signatura : 03/12/2019
HASH: 07269ae135bfcf68e6625b742136b264
Francisco Rius Mestre ( 2 de 2 )
El titular actal. de l'Òrgan de suport de la JGCG (decret 3174
de 28/05/2018)
Data Signatura : 03/12/2019
HASH: aeb0a7c1407e013ce0eb103ea4916c32

Unitat: Secretaria General
Expte: 27313/2019 Delegació de funcions secretaria Consell Sectorial de la Infància
Assumpte: Delegació funcions de secretaria del Consell Sectorial de la Infància

RESOLC
PRIMER.- La secretària general del Ple delega les funcions de fe pública del Consell
Sectorial de la Infància, Tècnic d’ Administració General adscrit a l’Àrea de Sanitat i
Polítiques Saludables, Mediació i Convivència i Relacions Internacionals i Gent Gran,
les quals es concreten en les següents:
-

Assistir amb veu però sense vot.

Assistir i estendre acta de les sessions de l’ òrgan col•legiat i publicar-la en la
seu electrònica de la Corporació d'acord amb la normativa sobre protecció de dades.
SEGON.- Notificar el present decret a la funcionaria municipal Sra. Carolina Cervero
Matoses, això com a la presidència del Consell Sectorial de la Infància, i inserir en la
intranet i en la web de l’Ajuntament, per a coneixement general.
Gandia, data i firma digital segons codificació al marge.

DECRET

Custodiar, des del moment de la convocatòria, la documentació íntegra dels
expedients inclosos en l'ordre del dia i tindre-la a la disposició dels membres del
respectiu òrgan col•legiat que desitgen examinar-la, facilitant l'obtenció de còpies de la
indicada documentació quan li fóra sol•licitada per aquests membres.
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Notificar les convocatòries de les sessions que celebren l'òrgan col•legiat, en el
termini legal o reglamentàriament establert.
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Preparar els assumptes que hagen de ser inclosos en l'ordre del dia de les
sessions que celebren el Consell de la Infància, de conformitat amb el que s'estableix
pel President d'aquesta, i l'assistència a aquest en la realització de la corresponent
convocatòria.

