EDICTE
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019/4015 de 18 d’octubre, s’ha aprovat la convocatòria
pública i les Bases reguladores que seguidament es transcriuen, a fi de seleccionar les cinc
ciutadans i/o ciutadanes de Cornellà de Llobregat que s’han d’integrar, com a vocals, al
Consell de Ciutat, durant el període 2019-2023
BASES
Primera.- Sol·licituds
Els ciutadans i ciutadanes interessats hauran de presentar una sol·licitud en la
que es faci constar la seva voluntat de participar en el Consell de Ciutat,
segons document normalitzat que s’adjunta a la present resolució i que forma
part
integrant
d’aquesta,
acompanyat
d’una
fotocopia
del
DNI/NIE/PASSAPORT.
Segona.- Requisits per participar:
Els ciutadans i ciutadanes interessats hauran de complir els requisits
següents:
a. Ser major d’edat.
b. Estar inscrit en el padró d’habitants de Cornellà de Llobregat.
Tercera.- Període de presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de sol·licituds es del dia 11 de novembre de 2019 al
dia 13 de gener de 2020, ambdós inclosos.
Quarta.- Lloc de presentació:
Les sol·licituds s’hauran de dirigir al Registre General de l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat.
Cinquena.- Formes per fer la presentació:
La presentació de les sol·licituds es podrà efectuar de les formes següents:
a) Personalment: En l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, o en
qualsevol altre dels llocs prevists per l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
b) Telemàticament: Per Internet, a través de la pàgina web de l’Ajuntament,
(adreça electrònica: aoc.aj-cornella.org/tramits/tramitsonline.aspx), si es
disposa de signatura electrònica.

Sisena.- Publicació de la relació de candidatures presentades:
El dia 14 de gener de 2020 es publicarà en el Taulell d’Anuncis municipal i en
la pàgina web de l’Ajuntament la relació de persones presentades.
Contra aquesta relació es podran presentar al·legacions o reclamacions en el
Registre General de l’Ajuntament, fins el dia 19 de gener de 2020 inclòs, en
qualsevol de les formes previstes a la base anterior.
Setena.- Sorteig públic:
En cas de presentar-se més de cinc candidatures, s’escolliran aleatòriament els
cincs ciutadans i ciutadanes que hagin de formar part del Consell de Ciutat
mitjançant un sorteig públic que tindrà lloc el dia 27 de gener de 2020, a les 19
hores, en la sala de Plens de l’Ajuntament de Cornellà, davant del President de
la Corporació o regidor/a en qui delegui, assistit per la Secretaria General de
l’Ajuntament o funcionari/nària en qui delegui, a efectes de donar fe pública de
l’acte.
A l’inici de l’acte s’introduiran en una urna totes les candidatures presentades,
mitjançant paperetes individuals que continguin el nom i els cognoms de
cadascuna d’aquestes candidatures, i s’extrauran fins a 10 paperetes per una
ma innocent. Les cinc primeres paperetes seran les persones que formaran del
Consell Ciutat, en qualitat de vocals, i la resta de paperetes i pel mateix ordre
que hagin sortit, seran les persones que quedaran com a membres suplents, per
cobrir les vacants que es puguin produir durant aquest mandat del Consell,
com a conseqüència de renuncies o baixes.
D’aquest acte i del seu resultat es aixecarà la corresponent acta per la
Secretaria General. En el supòsit que el sorteig públic no fos necessari per no
haver-se presentat més de cinc candidatures, l’acta d’aquesta sessió serà
substituïda per una certificació de la Secretaria General en la que figuraran
totes les persones presentades en la convocatòria en el termini establert.
Vuitena.- Proposta de designació:
La proposta de designació serà elevada a aquesta Alcaldia, acompanyada per
la documentació que obri en l’expedient del procés a efectes de procedir al seu
nomenament.
El que es fa públic per a general coneixement.
Cornellà de Llobregat, 31 d’octubre de 2019

L’Alcalde
p.d.f.
Carmen Alonso Higuera
SECRETÀRIA GENERAL

EN/NA_____________________________________________________, major d’edat,
amb Document Nacional d’Identitat número ___________________, domiciliat al
carrer de __________________________________________ núm______ de la ciutat
de Cornellà de Llobregat, amb número de telèfon ___________________ i adreça
electrònica __________________________________________________ .

MANIFESTO
1. Que he tingut coneixement de la Convocatòria i de les Bases
reguladores aprovades per Decret de l’Alcaldia, per seleccionar als cinc
ciutadans i/o ciutadanes que han d’integrar, com a Vocals, el primer
Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat per aquest mandat 20192023.
2. Que reuneixo els requisits exigits en la Convocatòria per a participar en
aquest procés, en ser major d’edat i estar inscrit al Padró Municipal
d’Habitants d’aquesta Ciutat.
3. Que estic interessat/ada en formar part del Consell de Ciutat de
Cornellà de Llobregat, a fi de participar en els assumptes municipals en
representació de la ciutadania.
Per tot això,
SOL·LICITO: Que es tingui per presentada la meva sol·licitud per a participar
en el Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat del mandat 2019-2023,
acompanyada de la fotocòpia del Document Nacional d’Identitat i/o del
Passaport que s’adjunta.
Cornellà de Llobregat, ______ de ___________________

SR. ALCALDE-PRESIDENT.
LLOBREGAT

AJUNTAMENT

DE

CORNELLÀ

DE

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

