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Comissió de Protecció Civil de
Cornellà de Llobregat.

L'Alcalde, en decret núm. 2021/3484 de data 6 setembre de 2021 , ha resolt el següent:

          Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2647/2019 de 10 de juliol, posteriorment modificat
pel Decret d’Alcaldia núm. 4605/2019 de 21 de novembre i 1161/2021 de 24 de març, es va
procedir a determinar la composició nominativa de la Comissió Municipal de Protecció Civil de
Cornellà de Llobregat, prevista a l’article 51 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció
Civil de Catalunya.

Atès que mitjançant escrit del Cap d’Emergències de l’Àrea Metropolitana Sud de
16 de juliol de 2021 – RE núm. E2021-29003 de la plataforma EACAT – es posa en
coneixement d’aquest Ajuntament que el senyor Joan Enric Martí Marcús ha estat nomenat nou
Cap del Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat, en substitució del senyor Alfons Saucedo
Pedregal, que s’ha jubilat, pel que es sol·licita la modificació del vocal suplent núm. 4 de la
Comissió Municipal de Protecció Civil de Cornellà de Llobregat, de conformitat amb lo previst
en l’article 3 del seu Reglament regulador.

 Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li confereix  l’article
3 del Reglament Regulador d’aquesta Comissió a que abans s’ha fet referència,

HE RESOLT

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de representant del Cap del Parc de
Bombers de Cornellà de Llobregat, en qualitat de vocal  suplent núm. 4 de la Comissió
Municipal de Protecció Civil de Cornellà de Llobregat, efectuat a favor del senyor Alfons
Saucedo Pedregal, i nomenar en el seu lloc, al nou Cap del Parc de Bombers de Cornellà de
Llobregat, senyor Joan Enric Martí Marcús.

Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresident i al Secretari de la
Comissió Municipal de Protecció Civil, així com a les persones anomenades 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 compta al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera
sessió que es convoqui, en compliment del que preveu 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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