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Ref.: 2019/9008/17 - Aprovació Nomenament representant en l'Associació XARXAPROD -94-

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.

«

Mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 5 d’octubre de
2017, aquest Ajuntament va manifestar la seva voluntat de formar part de l’Associació
XARXAPROD -Xarxa d’espais de producció i creació de Catalunya- constituïda l’any 2009
per diverses entitats relacionades amb la producció artística contemporània, com fruit de la
Xarxa creada tres anys abans a fi d’aglutinar totes les iniciatives d’aquesta índole, amb
l’objecte de compartir els recursos i fer visible el teixit productiu al servei dels artistes,
mitjançant una infraestructura organitzativa comú que permeti la gestió de recursos comuns.
Atès que aquesta Associació impulsa i promou iniciatives i projectes de creació
contemporània, públics i privats, amb voluntat de servei públic, i constitueix un instrument
legal idoni per establir pautes d’orientació en qüestions d’interès comú dels seus socis, a partir
de les quals es poden desplegar un conjunt d’accions de cooperació destinades a fomentar
polítiques públiques de qualitat i impulsar el treball en Xarxa.
Atès que, en haver-se renovat aquesta Corporació com a conseqüència del procés
electoral convocat mitjançant Real Decret 209/2019, d’1 d’abril, resulta necessari un nou
pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la seva representació en l'Assemblea General
d’aquesta Associació.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Designar representant d’aquest Ajuntament en l’Assemblea General de
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l’Associació XARXAPROD – Xarxa d’espais de creació i producció de Catalunya, al senyor
Ot Garcia Ruiz, Regidor delegat de l’Àrea de Cultura i Comunicació.
Segon.- Comunicar aquest acord al regidor designar, així com a l'Associació
XARXAPROD – Xarxa d’espais de creació i producció de Catalunya, pel seu coneixement i
efectes.
Tercer.- Difondre aquest nomenament, 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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