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Alcaldia-Presidència

A

Secretaria General del Ple

EDICTE
L’Alcaldessa–Presidenta de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, ha dictat el Decret núm.
5948/2020, de 18 de juny, i que sense incloure el règim de recurs, literalment diu:
“DECRET RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL
ATÈS que amb motiu de les eleccions municipals que van tenir lloc el 26 de maig de 2019, i
amb posterioritat al ple de constitució que va tenir lloc el 15 de juny de 2019, per Decret de
l’alcaldia 5701/2019, de 17 de juny, expedient AJT/34663/2019, es van nomenar els membres
de ple dret que integren en l’actualitat la Junta de Govern Local i es va establir el règim de
delegació de les competències de l’alcaldia en aquest òrgan, amb posterior rectificació d’errada
material pel Decret 5708/2019, de 20 de juny. La Junta de Govern Local es va constituir
formalment en sessió de 26 de juny de 2019 i els/les membres designats/des van acceptar el
seu nomenament.
ATÈS que el Decret amb la rectificació d’errada material es va publicar al BOPB d’1 de juliol de
2019, i es va donar compte al Ple en sessió del 21 de juny de 2019.
VIST que l’article 126.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
configura la Junta de Govern Local com l’òrgan de col·laboració de l’alcaldia en la funció de
direcció política, al qual li corresponen les funcions executives i administratives que li atribueix
l’article 127 com a competències pròpies, i que determina la competència de l’alcalde/ssa per a
nomenar i separar lliurement als/a les membres de la Junta de Govern Local, sense excedir
d’1/3 del número legal de membres del ple, a més de l’alcalde/ssa.
VISTOS els articles 15 i següents del vigent Reglament Orgànic de Govern i Administració de
l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (BOPB de 12.01.2012) i la modificació publicada en el
BOPB de 04.11.2013, que regulen la constitució, atribucions i règim de funcionament de la
Junta de Govern Local.
VISTA la Providència de l’Alcaldia, mitjançant la qual s’insta a la Secretaria General del Ple per
tal de que realitzi els actes administratius necessaris per la modificació de la composició de la
Junta de Govern Local a la vista de la renúncia del regidor Sr. Jaume Graells i Veguin.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple de 30 de maig de 2019 (LH 17/2019).
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 124.5 i 126 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local,
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CODI DE VERIFICACIÓ

PRIMER.- MODIFICAR la composició de la Junta de Govern Local que figura a l’apartat primer
del Decret 5701/2019, de 17 de juny, en atenció a la renúncia presentada pel regidor Sr. Jaume
Graells i Veguin, amb efectes del dia 22 de juny de 2020.
La composició de la Junta de Govern Local a partir d’aquesta data del present Decret és:
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DISPOSO:

NÚRIA MARIN MARTÍNEZ

QUART.- DONAR COMPTE d’aquest Decret a la Junta de Govern Local i al Ple, en la primera
sessió que tingui lloc, pel seu coneixement i als efectes adients, en compliment del que disposa
l'article 123.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària de l’ajuntament,
a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria, i fer
difusió a totes les àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es de la corporació, significant-los que
poden interposar el recurs que figura a continuació.
.../....”
El què es fa públic de conformitat amb el què determina l’article 44 del Reial Decret 2568/86, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals.
M. Teresa Redondo del Pozo
Secretària General del Ple
L’Hospitalet de Llobregat, juny de 2020.
F_GRPF
F_GRPFIRMA_CAPS
PFIR
IRMA
MA_C
_CAP
APS

B

Signat digitalment per:
La secretària general del Ple
Mar!a Teresa Redondo del
Pozo
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TERCER.- PUBLICAR aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província en compliment del que
disposa l’article 44 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i a la seu electrònica
municipal, en compliment de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

CVE 2020016293

SEGON .- CONFIRMAR la resta de determinacions que es contenen a la part dispositiva del
Decret 5701/2019, de 17 de juny, amb la rectificació d’errada material del Decret 5708/2019, de
20 de juny.
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FRANCESC J. BELVER I VALLÈS
CRISTIAN ALCÁZAR ESTEBAN
JOSÉ CASTRO BORRALLO
ROCÍO DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ
JESÚS HUSILLOS GUTIÉRREZ
DAVID QUIRÓS BRITO
MARÍA ÁNGELES SARIÑENA HIDALGO

Data 2-7-2020

L’alcaldessa
Els/Les regidors/ es:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

PRESIDENTA:
VOCALS:
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