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Ref.: 2019/9002/2 - Aprovació Composió de la Comissio Municipal de Patrimoni
Arquitectonic -30-

Diligència
Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat
pel Ple en sessió que va tenir lloc en data 2 de juliol de 2019.

«

Un cop celebrades 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 l'actualització de la composició de la Comissió Informativa
de caràcter especial denominada Comissió Municipal de Patrimoni Arquitectònic i Històric
Artístic, creada amb motiu de l'aprovació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic i Històric Artístic de Cornellà de Llobregat i regulada pels seus articles 21 i
següents.
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 60.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, en concordança amb els articles 23.3 i 80 del ROM, correspon al Ple de la
Corporació la determinació del nombre i la denominació de les Comissions d'estudi, informe o
consulta que, amb caràcter permanent o temporal, s'hagin de constituir.
Atès que segons aquest precepte legal aquestes Comissions d'estudi estaran
integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de la
Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, tenint tots ells dret
a participar-hi.
Atès que l’article 60.5, en concordança amb l’article 58.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, permeten constituir Comissions Informatives en les que tots els Grups tinguin el
mateix nombre de membres, sempre que en les seves votacions s’apliqui el sistema de vot
ponderat.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l'article 60.3
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, en concordança amb l’article 80 del Reglament Orgànic
Municipal i amb els articles 123 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i
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Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, en
tot allò que no s'oposi, contradigui o sigui incompatible amb els anteriors, proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Actualitzar la composició de la Comissió Informativa de caràcter
especial denominada Comissió Municipal de Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic, la
qual estarà integrada pels membres següents:
PRESIDENT: L’Alcalde o Regidor/Regidora en qui delegui.
VOCALS:


1 representants del Grup Municipal del Partit del Socialistes de Catalunya -

Candidatura de Progrés (PSC-CP)


1 representant del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord

Municipal (ERC/AM)


1 representant del Grup Municipal de Ciutadans, Partido por la Ciudadania (C’s)



1 representant del Grup Municipal PODEMOS (PODEMOS)



1 representant del Grup Municipal En Comú – Movem Cornellà- En Comú Guanyem
(EC-MC-ECG)

SECRETARI: La Secretaria General de l'Ajuntament o funcionari o funcionaria en qui
delegui.
Segon.- La Comissió Municipal de Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic
tindrà com a funcions les establertes pels articles 28 i següents de les Normes Urbanístiques
del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic de Cornellà de
Llobregat.
Tercer.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fen-los
constar que queda facultat el senyor Alcalde per, mitjançant Decret i a la vista de les propostes
efectuades per cada Grup, procedir al seu nomenament, en els termes previstos al ROM.
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Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord, 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.

»

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