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Diligència
Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per Ple
en sessió que va tenir lloc en data 30 d’octubre de 2019.

Atès que mitjançant acord adoptat pel Ple el passat dia 24 de juliol de 2019, aquest
Ajuntament va procedir a nomenar als representants municipals en el Consell del Centre de
Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat, integrat per la Generalitat de Catalunya i
diversos Ajuntaments entre els quals es troba el d’aquesta ciutat.
Vista la proposta efectuada per la Regidora de Presidència, Sra. Emilia Briones
Matamales, mitjançant correu electrònic de data 11 d’octubre de 2019, de modificar la
representació d’aquest Ajuntament en el Centre de Normalització Lingüística de Cornellà de
Llobregat, a fi d’incorporar a la mateixa al regidor delegat de Cultura i Comunicació, senyor Ot
García Pérez.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar la representació d’aquest Ajuntament en el Centre de
Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat, en el sentit de deixar sense efecte el
nomenament efectuat pel Ple de data 24 de juliol de 2019 a favor de la regidora senyora Joana
Piñero Romero, i nomenar en el seu lloc al regidor senyor Ot García Ruíz.
Segon.- Comunicar aquest acord als regidors i regidores afectats, així com a la
Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, 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.
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En Cornellà de Llobregat a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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