La disposició literal del Decret en la part que interessa, literalment diu:

Pàg. 1-1

“....
PRIMER.- DELEGAR la Presidència de les Comissions del Ple creades per acord del
Ple de l’Ajuntament de 21 de juny de 2019, en els termes que figuren a continuació i
NOMENAR els/les vicepresidents/es que substituiran al/a la President/a en els supòsits
d’absència, vacant o impossibilitat legal o de fet d’exercir la presidència.
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L’Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en exercici de les
competències que li atorga el Reglament orgànic del Ple vigent (BOPB 12.01.2012), als articles
59 al 63 i la resta de la legislació concordant, ha dictat en data 26 de juny de 2019, el Decret
número 5714/2019, de 26 de juny, pel qual, disposa, entre d’altres, la delegació de la
presidència i les vicepresidències de les comissions del Ple, la composició genèrica de les
quals va ser acordada pel Ple municipal en sessió del 21 de juny de 2019.

A

EDICTE
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A. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA:
 Presidenta: l’Alcaldessa Sra. Núria Marín Martínez
 Vicepresident: Sr. Francesc Josep Belver Vallès.
B. COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI.
 Presidència: Es delega al Sr. Cristian Alcázar Esteban.
 Vicepresident: Sr. José Castro Borrallo.

D. COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE:
 Presidència: Es delega al Sr. Francesc Josep Belver Vallès
 Vicepresident: Sr. Cristian Alcázar Esteban.

SEGON.- DETERMINAR que la delegació de la presidència o si s’escau la substitució
d’aquesta per la vicepresidència, comporta tant la facultat d'efectuar la convocatòria de
les sessions de les Comissions del Ple, com la facultat de presidir-les, i, en general,
totes les facultats que la legislació vigent atorga als/a les presidents/es de les
comissions del Ple.
....”
La qual cosa es fa publica en compliment del que disposa l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre de règim jurídic del sector públic i l’article 8.6 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

B

L’Hospitalet, a 27 de juny de 2019
La secretària general del Ple, M. Teresa Redondo del Pozo

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 5-7-2019

C. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
 Presidència: Es delega al Sr. Francesc Josep Belver Vallès.
 Vicepresident: Sr. Jorge García i Muñoz.
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