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Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell de la Dona del Baix Llobregat

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

Al Ple de data, 4/02/2020 , va adoptar, entre altres, el següent acord:

zAc.Consell Dona B. Llobregat 64

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.
Atès que d'acord amb el que disposen els articles 3 i 4 d'aquests Estatuts
reguladors, els municipis de més de 50.000 habitants estan representats en els òrgans d'aquest
Consell en la proporció següent:


Quatre delegades en l’Assemblea, escollides democràticament, mitjançant la participació
dels diferents Ajuntaments de la Comarca, entre representants, prioritàriament, dels Consell
Municipals de Dones, o bé, entre associacions, entitats o regidors i regidores, si s'escau.



Una representant en la Junta Permanent, nomenament que en aquells municipis que tinguin
constituït Consell municipal de Dones haurà de recaure, necessàriament, en la Regidora
responsable de la dona d'aquest Municipi.

Atès que per acord plenari de 30 de juny de 1994, aquest Ajuntament va aprovar la
constitució del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, com a òrgan sectorial de
participació de caràcter permanent i competències de caire informatiu però no resolutiu, i com a
instrument de participació ciutadana en aquelles qüestions referides a la problemàtica social de
la dona a la ciutat.
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial
Decret 209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament el passat dia 15 de juny, resulta
necessari procedir a la renovació dels representants municipals a l’Assemblea i a la Junta
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Permanent del Consell de les Dones del Baix Llobregat, en compliment del que disposen els
articles 3 i 4 dels seus Estatuts Reguladors.
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Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Designar representants d’aquest Ajuntament en els òrgans del Consell de
les Dones del Baix Llobregat, a les persones que a continuació es relacionen:

1. JUNTA PERMANENT


Senyora Rocío García Pérez. Regidora delegada d’Igualtat i Educació

2. ASSEMBLEA





Senyora Matilde Gómez Gómez
Senyora Concepción Velarde Cidoncha
Senyora Montserrat Gironés García
Senyora Carmen Espuña Cerezo

Segon.- Comunicar aquests nomenaments al Consell Comarcal del Baix Llobregat,
així com a les persones designades, 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.

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