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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 18 de desembre de 2019.

28.1. mod. grups polítics EC-MC-ECG

Amb motiu de la renovació d’aquesta Corporació derivada del procés d’Eleccions
locals convocades per Reial Decret 209/2019, el passat 1 d’abril, tots els Regidors i Regidores
d’aquest Ajuntament van procedir a presentar davant l’Alcaldia una declaració signada
expressant el Grup Polític Municipal al que desitjaven ser adscrits, a efectes de la constitució i
conformació dels Grups Polítics Municipals durant aquest mandat, dels quals aquesta Alcaldia
va donar compte al Ple Municipal que va tenir lloc del 2 de juliol de 2019, en compliment del
previst per l’article 86, paràgraf 7, del ROM.
Atès que mitjançant escrit presentat el dia 9 de desembre d’enguany, amb - RE
núm. 44666 - pels membres que composen el Grup Polític Municipal En Comú - Movem
Cornellà - En Comú Guanyem (EC-MC-ECG), es procedeix a designar un Portaveu suplent del
Grup.
Per tot això, aquesta Alcaldia, conformitat amb el que disposa el paràgraf 2n de
l’article 86 del ROM, proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència
de l’escrit presentat pels membres que en l’actualitat composen el Grup Polític Municipal En
Comú - Movem Cornellà - En Comú Guanyem (EC-MC-ECG), s’ha procedit a nomenar al Sr.
Sergio Gómez Márquez, com a Portaveu Suplent d’aquest grup, amb efectes del dia 9 de
desembre de 2019.
Segon.- Notificar el present acord als Regidors del Grup Polític Municipal En
Comú - Movem Cornellà - En Comú Guanyem (EC-MC-ECG), així com al Departament de
Recursos Humans, pel seu coneixement i efectes.
Tercer.- 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
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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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