
Exp. 2576/2015

MIREIA ESTEPA OLCINA, ALCALDESSA PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE 
COCENTAINA

DESIGNACIÓ MEMBRES DEL CONSELL DE CULTURA, EDUCACIÓ I TRADICIONS

En data 22/07/2016 es  va publicar  en el  BOP d'Alacant el  Reglament  modificat  de 
Règim Intern dels Consells Sectorials Locals de l’Ajuntament de Cocentaina.

Finalitzat el  mandat de l’anterior Corporació i  constituïda la nova, procedeix d’acord 
amb l'art.  3.4 de dit  Reglament, que per part de l'alcaldia es designen els membres de dit 
Consell.

Vistes les comunicacions adreçades fins al moment a l'Ajuntament per part dels grups 
polítics, partits polítics i associacions, i sense perjudici que es puguen anar incorporant més 
membres en el futur, en data 06/10/2015, mitjançant Decret núm. 1456, i  posteriorment per 
decrets  1479  (13/10/2015),  143  (28/01/2016),  167  (01/02/2016),  189  (03/02/2016),  354 
(08/03/2016),  511  (07/04/2016),  1057  (13/07/2016),  1065  (14/07/2016),  1189  (09/08/2016), 
1309 (16/09/2016), 1595 (04/11/2016), 1655 (11/11/2016), 107 (25/01/2017), 1103 (20/07/2017), 
1459  (05/10/2017),  1794  (30/11/2017)  i  1747  (18/05/2018)  aquesta  Alcaldia  va  resoldre 
designar als membres d’aquest Consell.

Vista  la  comunicació  rebuda  de  l’ASSOCIACIÓ  FOTOGRÀFICA  CONTESTANA 
(NRE4777 DE 07/06/2018), RESOLC:

PRIMER.- Designar com a nou membre del Consell de Cultura, Educació i Tradicions a 
l’ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA CONTESTANA amb els vocals següents:

Associacions Agrupació Fotogràfica Contestana

Perfecto Sansalvador Botella

Camilo Tomás Navarro (suplent)

SEGON.-  Sense  perjudici  de  futures  incorporacions  de  membres  d’acord  amb  el 
Reglament,  el  número  legal  de  membres  del  Consell  Municipal  de  Cultura,  Educació  i 
Tradicions,  als  efectes  de  quòrum  i  funcionament,  serà  el  dels  membres  que  han  estat 
designats fins al moment.

TERCER.- Notificar aquest decret a les associacions i grups polítics representats en el  
Consell.

Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa en Cocentaina, davant meu, la Secretària.

L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA 

Mireia Estepa Olcina Encarnación Mialaret Lahiguera
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