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Ref.: 2020/9010/1 - Aprovació nomenament institucions / persones representatives Consell
Ciutat -66- 2019-2023

El Ple

de data

29/01/20169

, va adoptar, entre altres, el següent acord:

CONSELL DE CIUTAT
INSTITUCIONS/PERSONES REPRESENTATIVES

66. Ac. Consell Ciutat. Institucions/persones representatives

Per tal d’obrir un nou espai de participació ciutadana a nivell de ciutat, el Ple
Municipal va crear el Consell de Ciutat, com a màxim òrgan consultiu i de participació de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb funcions d’informació, estudi, debat i
assessorament per a la determinació de les grans línies de la política municipal que incideixen
en el desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i sostenible, així com la regulació
del seu règim jurídic i de funcionament mitjançant el Reglament Orgànic Municipal.
Atès que segons disposa l’article 104 del Reglament Orgànic municipal, sota la
Presidència de l’Alcalde, el Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat ha d’estar integrat per
un màxim de dos Vicepresidents designats per l’Alcaldia i per una representació dels diferents
grups polítics municipals i dels diferents Consells Sectorials de Participació, així com, també,
per representants de les institucions més significatives de la ciutat i per ciutadans i ciutadanes
de Cornellà, escollits de forma molt diversa per tal de garantir la màxima pluralitat i
sensibilització social.
Atès que en conformitat amb el que disposa aquest mateix precepte, correspon al
Ple, a proposta de l’Alcaldia, nomenar fins a 10 representants de les Institucions més
significatives de la Ciutat i fins a 5 persones d’especial rellevància ciutadana, com a vocals del
Consell de Ciutat
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial
Decret 209/2019, de 1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat, es fa
necessari procedir, dins de la nova organització municipal, a la renovació dels membres del
Consell de Ciutat per aquest mandat 2019-2023, en haver finalitzat el mandat del Consell de
Ciutat anterior com a conseqüència del que disposa l’article 104 in fine del ROM, que
circumscriu el mandat dels seus membres als quatre anys de vigència de cada mandat del
Consistori.

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
Notificació: Notificació - Notificació Acord plenari 29/01/2019
Institucions representatives. -66-

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 4MM48-MWL5Y-V04RN
Fecha de emisión: 6 de febrero de 2020 a las 11:59:59
Página 2 de 3

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretària General de AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.Firmado 04/02/2020 10:19

FIRMADO
04/02/2020 10:19

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1214636 4MM48-MWL5Y-V04RN 26B8A9146EFCA730133F2162D664584CA13DD31F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides i
d’acord amb les previsions contingudes al ROM, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents:

ACORDS
Primer.- Nomenar a les persones que a continuació es relacionen com a vocals del
Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat pel mandat 2019-2023 en representació,
respectivament, de les Institucions més significatives de la Ciutat i de les persones d’especial
rellevància ciutadana:
Institucions més significatives de la ciutat


Sr. Alejandro Talavera Nos
UNIÓ ESPORTIVA CORNELLÀ



Sr. Eugeni Tamarit i Oró
ORFEÒ CATALONIA



Sr. Antonio Martín Muñoz
ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA PEÑA DOMINÓ SAN ILDEFONSO



Sra. Pura Velarde Cidoncha
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE CORNELLÀ (FAVCO).



Sr. Juan Miguel Villalón Plaza
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CATALUNYA



Sr. Lluis Ponce Garrido
CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE
CATALUNYA



Sr. Joan García García
CRUZ ROJA ESPAÑOLA



Sra. Dolors Campos Rodríguez
CORNELLÀ COMPRA A CASA



Sra. Mª Dolores Crisóstomo Moreno
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS
CORNELLÀ.



DE

MARES

Sr. Fernando Maldonado Maldonado
GREMI D’INSTALADORS DEL BAIX LLOBREGAT

I PARES

D’ALUMNES

DE
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Persones d’especial rellevància ciutadana


Sr. Josep Nadal Tuset



Sr. Helena Porras Mascaro



Sr. Benigno Martínez Ojeda



Sr. José Antonio Gallego Soto



Sra. Esperanza Megías Román

Segon.- Comunicar aquesta resolució a les persones afectades pel seu coneixement
i efectes, i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant
la publicació de la composició íntegra definitiva del Consell de Ciutat, que s’haurà de mantenir
permanentment actualitzada 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 sessió
extraordinària que es convoqui en compliment amb el que preveu l'article 21 del ROM, en
concordança amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

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.
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