
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL D'AUTOMOCIÓ

RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 2019, per la qual es designa l'òrgan del Consorci de Formació Professional
d’Automoció que assumeix les funcions corresponents a les unitats d'informació en matèria de
transparència i accés a la informació pública.

Mitjançant el Decret 233/2016, de 22 de març, es va crear la Comissió Interdepartamental de Transparència i
Govern Obert.

La disposició addicional del Decret esmentat estableix, a l'apartat 2, que els organismes, les entitats de dret
públic, les societats amb participació majoritària o vinculades, les fundacions del sector públic i els consorcis de
l'Administració de la Generalitat han de designar, entre els òrgans amb què compten en el moment d'entrada
en vigor d'aquest Decret, les seves respectives unitats d'informació, tret que s'acordi que sigui el departament
respectiu el que assumeixi les tasques descrites a l'apartat 1.

Així mateix, l'esmentada disposició addicional assenyala a l'apartat 1 que les unitats d'informació desenvolupen
tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats dependents i
a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública.

El Consorci de Formació Professional d'Automoció és una entitat de dret públic adscrita al Departament
d'Empresa i Coneixement.

L'article 18 dels Estatuts del Consorci de Formació Professional d'Automoció, aprovats per l'Acord
GOV/65/2015, de 5 de maig, estableix entre les funcions de la Direcció-Gerència del Consorci les de direcció i
representació ordinària de l'entitat, i les de direcció i gestió del seu personal.

Per tot això, i d'acord amb les facultats que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

1- Designar la Secretaria com a òrgan al qual s'atribueix la condició d'unitat d'informació, a través del qual el
Consorci de Formació Professional d'Automoció exerceix les funcions de les unitats d'informació als efectes de
transparència i accés a la informació pública.

 

2- Publicar la present Resolució al web del Consorci de Formació Professional d'Automoció i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

 

3- Aquesta Resolució té efectes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 23 d'abril de 2019

 

Maria Teresa Casanovas i Archs

Directora
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