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Alcaldia-Presidència

EDICTE

L’Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en exercici de les
competències que li atorga el Reglament orgànic de participació ciutadana de l’Hospitalet de
Llobregat, vigent (BOPB 25.02.2013), articles 29 i següents, ha dictat en data 5 de juliol de
2019, el Decret número 5768/2019, pel qual disposa, la delegació de les presidències dels
districtes, la designació de les vicepresidències, les secretaries i els membres de la corporació
que integren els corresponents consells de districtes de la ciutat, de conformitat amb la
composició que es va determinar pel Ple en sessió de 21 de juny de 2019.
El text íntegre del Decret 5768/2019, es pot consultar a: http://www.lh.cat/utils/obrefitxer.ashx?Fw9EVw48XS6AmHFcWvpgzl8ButCRjI40lH8yeyQQIIs1bukL86Z36ti
SAikq8zYe. El dispositiu primer d’aquest Decret recull les delegacions de les presidències de
districte conforme preveu l’article 31 del Reglament orgànic esmentat, i literalment diu:
“......
PRIMER.- DELEGAR LA PRESIDÈNCIA DELS CONSELLS DELS DISTRICTES, a favor
dels/de les Regidors/es següents, segons la proposta del portaveu de la llista més votada a les
darreres eleccions municipals a l’àmbit territorial de cada un dels Districtes:
DISTRICTE
DISTRICTE I – CENTRE, SANT JOSEP I
SANFELIU
DISTRICTE II – COLLBLANC-LA TORRASSA
DISTRICTE III – SANTA EULÀLIA-GRAN VIA
DISTRICTE IV- LA FLORIDA-LES PLANES
DISTRICTE V- PUBILLA CASES-CAN SERRA
DISTRICTE VI- BELLVITGE-GORNAL

PRESIDENT/A DEL CONSELL DE
DISTRICTE
Sra. M. Teresa Revilla Sánchez
Sr. Francesc J. Belver Vallès
Sr. David Quirós Brito
Sra. Rocio del Mar Ramírez Pérez
Sra. Rocio del Mar Ramírez Pérez
Sr. Cristobal Plaza Lao

Els/Les Presidents/es nomenats/des exerciran el seu càrrec per delegació de l’alcaldia i
cessaran automàticament quan finalitzi el mandat de la corporació, quan cessin en el càrrec de
regidor/a, per revocació del nomenament, per motiu de renuncia o decés, o per qualsevol altre
causa legal o reglamentària que els/les impedeixi desenvolupar el càrrec, conforme determina
l’art. 36 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat, vigent.
Així mateix de conformitat amb l’art. 39.3 del Reglament de Govern i Administració vigent,
hauran formalitzar l’acceptació de la delegació de manera expressa. Si bé aquesta s’entendrà
tàcitament acceptada si en el termini de 3 dies hàbils a comptar de la notificació del present
decret de delegació, el/la President/a delegat/da no fa manifestació expressa en contrari,
davant l’òrgan delegant. .....”
El què es fa públic de conformitat amb el què determina 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,
l’art. 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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