
   
LLUIS GONZÁLEZ ROIG, SECRETARI ACCIDENTAL DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT 
 
CERTIFICO: Que per acord de Ple de data 18 de desembre de 2006, s’ha aprovat la creació del Consell 
de les Dones del Baix Llobregat com a consell sectorial consultiu així com el seu Reglament de 
funcionament, que transcrit literalment diu:  
 

“Vista la proposta de crear un òrgan consultiu i de participació dels Consells Municipals 
de Dones de la comarca, i de les organitzacions, entitats associatives i cíviques del territori relacionades 
amb aquest àmbit, amb el nom de Consell de les Dones del Baix Llobregat. 
 
  Atesa la facultat de les entitats locals de crear organismes de participació, d’acord amb 
els principis reflectits a l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
i a l’article 62 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
  Atès que el Reglament proposat per a la constitució i funcionament d’aquest òrgan 
consultiu i de participació està de conformitat amb la normativa vigent i contribueix a l’assoliment dels 
objectius cercats. 
 
  Vist l’informe subscrit per la Gerent de l’entitat al respecte de la constitució del present 
organisme. 
 

Atès que per tal de crear el Consell de les Dones del Baix Llobregat cal que el Ple 
d’aquest Consell Comarcal l’aprovi, d’acord amb el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents acords 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la creació del Consell de les Dones del Baix Llobregat com a òrgan 
de consulta i de participació, amb els objectius i estructura previstos en el seu Reglament. 
 
  SEGON.- Aprovar el Reglament que haurà de regir la seva constitució i funcionament, 
que consta com a document annex a aquest acord. 
 
  TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord a tots el Ajuntaments de la comarca, a totes les 
organitzacions, entitats associatives i cíviques del territori relacionades amb aquest àmbit, a l’Àrea 
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, a l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de 
Catalunya, PIMEC, Confederació d’Empresaris del Baix Llobregat, UGT, Comissions Obreres i els partits 
polítics amb representació comarcal perquè en tinguin coneixement i als efectes.”  
 

I perquè prengueu coneixement, i tingui els efectes que corresponguin, lliuro el  present 
certificat i amb el vist-i-plau de la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras i Serraviñals, Presidenta d’aquesta entitat, a 
Sant Feliu de Llobregat, a 19 de desembre de 2006. 
 
Vist-i-plau 
La Presidenta 
 


