
Ref.: 2019/9008/16 - Aprovació Nomenament de representants municipals en l'Assemblea
General de l'Associació "Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació" (53)

El Ple de data 30-06-2021 , va adoptar, entre altres, el següent acord:

Atès que mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 30
d’octubre de 2008, aquest Ajuntament va constituir, conjuntament amb altres Ajuntaments,
l’Associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, amb l’objectiu de
promoure l’actitud crítica i la reflexió envers els mitjans de comunicació des de la perspectiva
de les dones i per una no discriminació, i que mitjançant acord plenari de 2 de juliol de 2019 es
van nomenar a les regidores que havien de representar a l’Ajuntament en aquesta  Associació.

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
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.- Modificar el punt primer de la part dispositiva de l’acord plenari de 2 de
juliol de 2019 en el sentit de deixar sense efecte el nomenament efectuat a favor de la senyora
Rocío García Pérez com a representant titular de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en
l’Associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, i nomenar, en el seu
lloc a la Sra. Joana Piñero Romera, Tinenta d’Alcalde i Regidora delegada de l’Àrea de
Polítiques Socials, Igualtat i Salut.

Segon.- Comunicar aquest acord a les regidores afectades, així com a l'Associació
de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, 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.

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.
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