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DECRET D'ALCALDIA

Ref.: 2019/9003/3 - Aprovació Nomenament membres de la Comissió d'Avaluació, Tria i
Eliminació de documentació (5)

Vist el contingut de l’article 20 del Reglament de l’Arxiu Municipal de Cornellà
de Llobregat, pel qual es crea la Comissió d’Avaluació, Tria i Eliminació de la documentació
d’aquest Ajuntament, com a òrgan col·legiat interdisciplinari que ha de procedir a l’anàlisi de
totes les tipologies documentals creades per aquesta Administració, establint les que calgui
conservar pel futur i les que siguin susceptibles de destrucció.
Atès que en conformitat amb el que es disposa al número 3 del referit precepte i a
l’article 96 del ROM, aquesta Comissió, sota la Presidència del Regidor o Regidora o Tinent o
Tinenta d’Alcalde responsable de l’Arxiu Municipal i la Vicepresidència de la Secretària
General de l’Ajuntament, estarà constituïda per tres vocals, un d’ells Cap d’Àrea o
Departament de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, un altre, Tècnic o Tècnica en
representació de les Empreses Municipals i Organismes Autònoms i, el tercer, un Historiador
especialista en Història Contemporània designat per l’Alcaldia, tots ells assistits per l’Arxivera
Municipal, que actua com a Secretaria de la Comissió.
Atès que un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals
convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament
derivat del seu resultat el passat dia 15 de juny, resulta necessari procedir a una nova
designació dels membres d’aquesta Comissió.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li confereix l’article
20.3 del Reglament Regulador de l’Arxiu Municipal a que abans s’ha fet referència,
HA RESOLT
Primer.- Establir que la Comissió d’Avaluació, Tria i Eliminació de la
documentació d’aquest Ajuntament quedi integrada pels membres següents:
President: El Tinent d’Alcalde responsable de l’Arxiu Municipal: senyor Sergio Fernández
mesa
Vicepresidenta: La Secretària General de la Corporació, senyora Carmen Alonso Higuera.
Vocals:


Cap d’Àrea o Departament municipal: senyor Jesús Chacón Murillo, Cap de Secretaria.



Tècnic en representació de les Empreses Municipals i Organismes Autònoms: senyora
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Helena Gironés Cebrián, Assessora Jurídica de l’Empresa municipal de Promoció
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà SA.
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Historiador especialista en Història Contemporània: senyor Joan Fernández Trabal.

Secretari: senyora Carmen Páez Morillas, Arxivera municipal.
Segon.- Comunicar aquest Decret a les persones nomenades pel seu coneixement i
efectes, 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 d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament en la sessió
extraordinària 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.

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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