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L'Alcalde, en decret núm. 2021/2573 de data 22-06-2021 , ha resolt el següent:

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2413/2021 de 10 de juny, i com a conseqüència
de noves necessitats organitzatives derivades de la nova condició de Diputada del Parlament de
Catalunya de la regidora senyora Rocío García Pérez, es va procedir a nomenar nova Presidenta
delegada de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries a la regidora, senyora
Joana Piñero Romera.

Atès que segons Decret d’alcaldia núm. 2645/2019 de 9 de juliol, la regidora,
senyora Joana Piñero Romera, ostenta també la condició de vocal d’aquesta Comissió
Informativa en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya/Candidatura de Progrés   (PSC–CP).

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que legalment tinc conferides.

HE RESOLT

Primer.- Modificar la representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya/Candidatura de Progrés   (PSC–CP) en la Comissió Informativa de Polítiques
Socials i Comunitàries, que en el successiu restarà conformada de la següent manera:

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya/Candidatura de Progrés   (PSC–CP)

- Titular: Senyor Ot García Ruiz
- Suplent: Senyora   Lídia Gómez Pla

Segon.- Aquesta delegació, en conformitat amb el que disposa l'article 177 del
ROM, en concordança amb l’article 44 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, produirà
efectes des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret ala Regidora afectada, i
tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.

Tercer.- Comunicar aquesta resolució a les Regidores afectades, entenent-se
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les vint-i-quatre
hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació, així com als Caps dels
diferents Serveis Municipals i als funcionaris/es que actuen com a Secretaris/es de les



esmentades Comissions per delegació de la Secretaria General de l’Ajuntament, pel seu
coneixement i efectes.

Quart.- Publicar aquesta delegació en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Butlletí d'Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del
que disposa l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en
concordança amb l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre i amb l’article 169 del
ROM 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.

Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu 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.
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