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Designació Secretaria del Consell de Cultura d’Alcoi.
El Consell de Cultura d’Alcoi és un òrgan municipal constituït per al desenvolupament i
aplicació d’una política cultural participativa a partir de la relació de diferents agents i
col·lectius culturals, entès com a instrument d’assessorament, de disseny, d’avaluació i de
creació artística.
El Consell de Cultura d’Alcoi té com a objectiu ordenar, regular i prioritzar les metes de l'acció
cultural de la ciutat d'Alcoi i la seua relació amb l'acció de la resta dels agents culturals,
col·lectius i entitats de la cultura alcoiana i amb els destinataris del servei públic de cultura.

Al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 46 de data 6 de març de 2018, es va
publicar l’aprovació definitiva del Reglament del Consell de Cultura d’Alcoi.
D’acord amb l’article 9 del Reglament actuarà com a a Secretari/ària del Consell una
persona funcionària de la regidoria de Cultura, designada per Decret.
Aquesta Alcaldia, RESOL:
Primer. Designar per a la Secretaria del Consell Cultura d’Alcoi als següents funcionaris de
la regidoria de Cultura:
Titular: Miquel Santamaria Cuello, Tècnic de Gestió Cultural.
Suplent: Begoña Blanes Garcia, Administrativa de Gestió.

Ho mana i signa l’Alcalde-President, i jo, com a Secretària, ho certifique.

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document pot ser comprobada mitjançant el CSV:
11777131737211060647 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
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EL ALCALDE
ANTONIO FRANCES PEREZ

LA SECRETARIA GENERAL
SONIA FERRERO COTS
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