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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)

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 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, nomenant, alhora, els representants, titular i suplent, en el
òrgans d’aquesta Associació.
Atès que, un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial
Decret 209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat
dia 15 de juny, resulta necessari un nou pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la
representació de la nova Corporació en els òrgans de govern 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 a les Regidores que a continuació es relacionen com a
representants de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en qualitat de titular i suplent,
respectivament, en l’Associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació:
Titular:

Senyora Rocío García Pérez
Regidora delegada de l’Àrea d’Igualtat i Educació
DNI: 46559237S
Adreça: c/. Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18
08940 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Suplent

Senyora Emilia Briones Matamales
Regidora Delegada de l’Àrea de Presidència
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DNI: 47610521-S
Adreça: c/. Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18
08940 – CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com a
l'Associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, pel seu coneixement
i efectes.

»

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