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Ref.: 2019/9010/9 - Nomenament representants del Consell de Participació de Cultura -13.22019-2023

L'Alcalde, en decret núm.

2019/4860 de data 4 de desembre

, ha resolt el següent:

«
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 3625/2019, de 30 de setembre, posteriorment
modificat per Decret d’Alcaldia núm. 3894/2019, de 14 de novembre, en virtut del qual es
designaven als membres que integraven el Consell Municipal de la Cultura de Cornellà de
Llobregat.
Atès que mitjançant escrit de data 25 de novembre d’enguany, la portaveu del
Grup Municipal PODEMOS, sol·licita modificar el seu representant titular en aquest Consell.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té
conferides,
HE RESOLT
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament com a vocal titular del Ple del
Consell Municipal de la Cultura de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es relaciona:


En representació de PODEMOS
Titular: senyor Juan Alberto Ochando Terrero

Segon.- Nomenar vocal titular del Ple del Consell Municipal de la Cultura de
Cornellà de Llobregat a les següent persones:


En representació de PODEMOS
Titular: senyor Albert Marín Ayala

Tercer.- Comunicar aquest nomenament a la persona afectada i al Secretari del
Consell, així com al Departament de la Cultura, Igualtat, Acció Comunitària i Esports, als
efectes escaients 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
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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.
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que es disposa a l’article 22 del
ROM, en concordança amb l'article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.

»
En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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