213657/2020

Alcaldia-Presidència

EDICTE

L’Alcaldessa – Presidenta de L’Il·lm. Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, ha dictat el
Decret núm. 4737/2020, de 8 de maig, que transcrit literalment diu:
“ATÈS que pel Decret de l’alcaldia 5700/2019, de 17 de juny, es va determinar, a l’inici del
mandat 2019-2023, la divisió de l’administració municipal en nou àrees executives, el qual
roman vigent en l’actualitat, amb la modificació efectuada pel Decret 4714/2020, de 7 de maig.
ATÈS que pel Decret núm. 5703/2019, de 17 de juny, es van nomenar els/les Tinents/es
d’alcaldia titulars d’àrea, els/les Regidors/es de Govern, els/les Regidors/es adjunts/es i els/les
Regidors/es Presidents/es de Districte, així com es van delegar facultats en aquests òrgans,
complementat pel Decret de l’alcaldia 5709/2019, de 20 de juny, en el qual es va nomenar una
regidora adjunta, ambdós Decrets es van publicar al BOPB d’1.07.2019.
VISTA la providència de l’alcaldia de 7 de maig de 2020, que per motius de d’especialització en
la gestió de la matèria de joventut, insta la modificació del Decret 5703/2019, en el sentit de
nomenar l’actual regidora adjunta, Sra. Laura Garcia Manota, com a regidora de govern de
Joventut, dins de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut.
VISTOS els articles 37 i següents del vigent Reglament orgànic de govern i administració
(BOPB de 12.01.2012) que estableixen el procediment de delegació entre òrgans.
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que li confereix l’article 124.4. g) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 21 del vigent reglament
orgànic de govern i administració,
RESOL:
PRIMER.- REVOCAR el nomenament de la regidora Sra. Laura Garcia Manota com a Regidora
adjunta de joventut, i NOMENAR-LA com a Regidora de govern de joventut, dins l’Àrea
d’Educació, Esports i Joventut, i a tal efecte donar nova redacció a l’apartat SISÈ del Decret
5703/2019, de 17 de juny, en el sentit següent:
SISE.- NOMENAR la Regidora Sra. Laura Garcia Manota, com a Regidora de govern, dins
l’Àrea D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT, la qual exercirà les facultats de direcció i
gestió de les matèries corresponents a Joventut, dins del Decret de divisió de l’estructura
executiva vigent, la qual portarà a terme les seves actuacions sota la direcció del Tinent
d’alcaldia de l’Àrea, amb la denominació de “REGIDORIA DE GOVERN DE JOVENTUT”.
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SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a la regidora Sra. Laura Garcia Manota, als efectes de
l’acceptació del seu nomenament i als/a les regidors/es de la corporació fent constar que els
terminis per a la interposició dels recursos que s’indiquen a continuació es troben suspesos durant
la vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les disposicions addicionals segona i tercera del
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. El còmput dels terminis s’iniciaran des del dia
hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma.”
El present decret es fa públic en compliment del que disposa l’article 44 del Real Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals.
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CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret, al gabinet de l’Alcaldia, a la Secretària de l’Ajuntament,
a la Gerència Municipal, a l’Assessoria Jurídica, a la Intervenció General Municipal, i a la
Tresoreria Municipal i fer difusió a totes les àrees de l’Ajuntament, mitjançant la publicació a la
Intranet.

CVE 2020011314

QUART.- DONAR COMPTE al Ple en la propera sessió que tingui lloc, en compliment del que
disposa l’art. 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Data 19-5-2020

TERCER.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la corporació en compliment del que disposa l’art. 44 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i en la seu electrònica de l’Ajuntament de conformitat amb l’art. 38.5 del
Reglament de Govern i Administració i l’art. 9.1.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

A

SEGON.- CONFIRMAR la resta dels nomenaments i les delegacions efectuades als Decrets
5703/2019, de 17 de juny i 5709/2019, de 20 de juny (publicats al BOP d’1.07.2019).

B

Signat digitalment per:
La secretària general del Ple
María Teresa Redondo del
Pozo
11-05-2020 13:15
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