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Ref.: 2019/9008/18 - Aprovació Nomenament de representant municipal en l'Associació
INNOBAIX. Agència d'Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat (54)

Diligència
Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat
pel Ple en sessió que va tenir lloc en data 2 de juliol de 2019.

«
Mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 23 de juliol de
2009, aquest Ajuntament va manifestar la seva voluntat de formar part de l'Associació
INNOBAIX. Agència d’Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat, l’objectiu de la
qual és impulsar el desenvolupament de la innovació a la comarca del Baix Llobregat, creant
per a això xarxes de col·laboració, programes d’investigació i processos d’innovació entre
Administracions públiques, empreses, agents socials, institucions pedagògiques, universitats,
gremis, ciutadans i qualsevol altra entitat que promogui els valors de l’emprenedoria i la
innovació.
Atès que en aquest acord es va aprovar, en unitat d’acte, la seva integració com a
membre fundador d’aquesta Associació, nomenant, alhora, els representants municipals,
titular i suplent, en els seus òrgans de govern.
Atès que, en haver-se renovat aquesta Corporació com a conseqüència del procés
electoral convocat mitjançant Real Decret 209/2019, d’1 d’abril, resulta necessari un nou
pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la seva representació en l'Assemblea General i en la
Comissió de seguiment d’aquesta Associació.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té
conferides, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Nomenar al senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde d’aquest
Ajuntament, com a representant titular d’aquest Ajuntament en els òrgans de govern d’aquesta
Associació, i a la senyora Emilia Briones Matamales, Regidora delegada de l’Àrea de
Presidència, com a representant suplent.
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Segon.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com a
l'Associació INNOBAIX. Agència d’Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat, pel
seu coneixement i efectes.
Tercer.- Difondre aquests nomenaments, 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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