
Diputació @ Barcetona

Grup del Partit Popular

ALBERTO VILLAGRASA GIL Portaveu del Grup Popular a la Diputació de
Barcelona, €ñ representació del Grup, d'acord amb el que estableix el
Reglament Orgànic de la Diputació, presenta la següent:

MOCIó

El passat dilluns 19 de desembre, la Diputació de Barcelona va anunciar en un
breu comunicat de premsa, que el Sr. Marçal Sintes seria el proper director
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), sense haver
mantingut prèviament cap diàleg amb la resta de forces polítiques
representades a la Diputació i a lAjuntament de Barcelona.

Tot i que, segons preveu l'article 13 dels Estatus del CCCB, la presidència de
la Diputació de Barcelona té la competència per nomenar a les persones que
ocupin la Presidència Executiva del Consorci i la Direcció General "CCCB/Casa
de la Caritat", aquesta decisió ha estat presa de manera unilateral.

Atesa la conveniència que les persones que ocupin aquestes responsabilitats
comptin amb el major consens polític possible en les administracions
pafticipants en aquest Consorci i d'acord amb el que estableixen I'article 25
del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, els grups polítics
sotasignats presenten al Ple de la Diputació de Barcelona per la seva inclusió,
per urgència, a I'ordre del dia, la següent,

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Primer.- Acordar la urgència d'aquesta Proposta de Resolució.

Segon.- Manifesta la seva disconformitat en el procediment de designació del
proper Director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i demana
que no es procedeixi al seu nomenament
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Tercer .- Insta al President de la Diputació
per iniciar el procés de selecció de la
Contemporània de Barcelona.

Barcelona , 2I de desembre de 2011

Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona.
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a convocar un concurs restringit
Direcció del Centre de Cultura


