Ref.: 2019/9010/9 - Nomenament representants del Consell de Participació de Cultura -132019-2023

L'Alcalde, en decret
núm.

2022/1939

de data

13 -5- 2022

, ha resolt el següent:

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3625/2019, de 30 de setembre, posteriorment
modificat pels Decrets d’Alcaldia núm. 3894/2019, de 14 de novembre, 4860/2019 de 4 de
desembre, 610/2020, de 6 de febrer i 2493/2020 de 4 de setembre, es van designar els membres
que havien d’integrar el Consell Municipal de la Cultura de Cornellà de Llobregat, òrgan
sectorial de participació de caràcter permanent, i competències de caire informatiu però no
resolutiu, i com a instrument de participació ciutadana en aquelles qüestions referides a la
problemàtica cultural de la ciutat
Atès l’acord plenari de 30 de març de 2022, pel qual es pren raó de la decisió de la
regidora, Sra. Elisabeth García Petit, d’abandonar voluntàriament el Grup Municipal
PODEMOS i de mantenir la seva condició de membre electe, en qualitat de regidora no adscrita
d’aquesta Corporació i atès, en conseqüència, el seu dret a formar part dels diferents Consells
Sectorials de Participació ciutadana d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article
111.5 del ROM.
Atès que mitjançant escrit de data 9 de maig d’enguany, amb Registre General
d’Entrada núm. 19.349, aquesta regidora ha comunicat el seu interès en participar en el Ple del
Consell de Cultura de Cornellà de Llobregat.
Atès que segons disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del
Ple del Consell representatius dels Grups Polítics Municipals seran nomenats per l'Alcalde,
mitjançant l'oportú decret.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té
conferides,
HE RESOLT
Primer.- Nomenar vocal titular del Ple del Consell de Cultura de Cornellà de
Llobregat, a la Sra. Elisabeth Garcia Petit, en la seva condició de Regidora no adscrita.
Segon.- Comunicar aquest nomenament a la persona afectada i al Secretari del
Consell, així com al Departament de Cultura, Joventut, Solidaritat i Cooperació, 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 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.
Tercer.- 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.

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.
En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.

