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DECRET D'ALCALDIA

Ref.: 2019/9010/1 - Aprovació Delegació de la presidència del Consell de Ciutat (8)

Per tal d’obrir un nou espai de participació ciutadana a nivell de ciutat, el Ple
Municipal va aprovar durant l’anterior mandat la creació del Consell de Ciutat, com a màxim
òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb funcions
d’informació, estudi, debat i assessorament per a la determinació de les grans línies de la
política municipal que incideixen en el desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i
sostenible, així com la regulació del seu règim jurídic i de funcionament mitjançant el
Reglament Orgànic Municipal.
Atès que segons disposa l’article 104 del Reglament Orgànic municipal, sota la
Presidència de l’Alcalde, el Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat ha d’estar integrat per
un màxim de dos Vicepresidents designats per l’Alcaldia i per una representació dels diferents
grups polítics municipals i dels diferents Consells Sectorials de Participació, així com, també,
per representants de les institucions més significatives de la ciutat i per ciutadans i ciutadanes
de Cornellà, escollits de forma molt diversa per tal de garantir la màxima pluralitat i
sensibilització social.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 105 del ROM la presidència del
Consell de Ciutat correspon a aquesta Alcaldia, que pot delegar-la en un altre membre de la
Corporació.
Atès que 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, es fa
necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal i, més concretament, a la
renovació dels membres del Consell de Ciutat per aquest mandat 2019-2023, en haver finalitzat
el mandat del Consell de Ciutat anterior com a conseqüència del que disposa l’article 104 in
fine del ROM, que circumscriu el mandat dels seus membres als quatre anys de vigència de
cada mandat del Consistori.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc
conferides i d’acord amb les previsions contingudes al ROM,
HE RESOLT
Primer.- Delegar la presidència del Consell de Ciutat pel mandat 2019-2023 en la
Regidora delegada de Presidència, senyora Emilia Briones Matamales.
Segon.- En conformitat amb el que disposa l'article 177 del ROM, en concordança
amb l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquesta delegació tindrà
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efectes a partir del dia següent a la data de notificació d'aquesta resolució i amb caràcter, sense
perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la Regidora afectada, entenent-se
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les vint-i-quatre
hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació, així com al funcionari
que actua com a Secretari del Consell de Ciutat per delegació de la Secretaria General de
l’Ajuntament, pel seu coneixement i efectes.
Quart.- Publicar aquesta delegació en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Butlletí d'Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del
que disposa l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Público,
en concordança amb l’article 178 del ROM i amb l'article 44.2 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28
de novembre, 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.
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a 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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