Ref.: 2019/9008/35 - Aprovació designació representants al Consell de les Dones del Baix
Llobregat -64- (2019-2023)

El Ple

de data

30/06/2021

, va adoptar, entre altres, el següent acord:

zAc.Consell Dona B. Llobregat 64.1

Atès que en data 18 de desembre de 2006 el Consell Comarcal del Baix Llobregat
va aprovar la constitució i el Reglament regulador del Consell de les Dones del Baix Llobregat,
com a òrgan assessor de consulta, participació i promoció de les dones de la Comarca i que
mitjançant acord plenari de 29 de gener de 2020, aquest Ajuntament, en designar els seus
representants en els òrgans d’aquest Consell, va acordar nomenar a la Senyora Rocío García
Pérez, Regidora delegada d’Igualtat i Educació, com a representant d’aquest Ajuntament en la
seva Junta Permanent, d’acord amb les previsions contemplades a l’article 4 dels Estatuts
reguladors d’aquest Consell.
Atès que com a conseqüència de les noves necessitats organitzatives derivades de
la nova condició de Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío García
Pérez, aquesta Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2436/2021, de 11 de juny, ha procedit a
modificar el règim de delegacions de les seves atribucions i competències en els regidors i
regidores municipals, el que genera ara la necessitat de modificar la representació municipal en
la seva Junta Permanent del Consell de les Dones del Baix Llobregat.
Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la senyora Rocío García Pérez
com a representant d’aquest Ajuntament en la Junta Permanent del Consell de les Dones del
Baix Llobregat, i nomenar en el seu lloc a la Senyora Joana Piñero Romera, Tinenta d’Alcalde i
Regidora delegada de l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Salut.
Segon.- Comunicar aquests nomenaments al Consell Comarcal del Baix Llobregat,
així com a les regidores afectades, als efectes escaients.

Tercer.- Difondre aquest nomenament, 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.

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.
En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.

