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Alcaldia-Presidència

A

Secretaria General del Ple

EDICTE
Per Decrets de l’Alcaldia 5703/2019, de 17 de juny i 5709/2019, de 20 de juny, publicats al
BOPB d’1.07.2019 i 4737/2020, de 8 de maig, publicat al BOPB de 19 de maig, es van
nomenar Tinents/es d’alcaldia, Regidors/es de govern, Regidors/es adjunts/es i Regidors/es
Presidents/es de Districte. A la data del present Edicte s’han dictat els Decrets que modifiquen
els anteriors i que resumidament, en la part dispositiva, es transcriuen a continuació:

I. DECRET DE L’ALCALDIA 5854/2020, DE 18 DE JUNY, PER A PRENDRE RAÓ DE LA
RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE REGIDOR ADJUNT D’ESPORTS
“.../...
PRIMER.- PRENDRE RAÓ de la renúncia del regidor Cristóbal Plaza Lao a la seva condició
de Regidor adjunt d’Esports dins de la Àrea d’Educació, Esports i Joventut, amb efectes del dia
16 de juny de 2020.
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 BOPB d’1.07.2019 i
4737/2020, de 8 de maig, publicat al BOPB de 19 de maig.
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 Reial Decret 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.
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.
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.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es de la corporació, significant-los que
poden interposar el recurs que figura a continuació.”
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II. DECRET DE L’ALCALDIA 6039/2020, DE 22 DE JUNY, PER DESIGNAR NOU TINENT
D’ALCALDIA TITULAR DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT.
“.../...
PRIMER.- PRENDRE RAÓ de la renúncia del regidor Sr. Jaume Graells i Veguin a la seva
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CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- 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.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es de la corporació, significant-los que
poden interposar el recurs que figura a continuació.
..../...”

https://bop.diba.cat
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El que 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.

Pàg. 2-2

QUART.- 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 Reial Decret 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.

CVE 2020016489

TERCER.- 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 BOPB d’1.07.2019 i
4737/2020, de 8 de maig, publicat al BOPB de 19 de maig i 5854/2020, de 18 de juny, pendent
de publicar.

Data 3-7-2020

SEGON.- NOMENAR Tinent d’alcaldia de la Àrea d’Educació, Esports i Joventut, amb efectes
del dia 22 de juny de 2020, al Sr. Francesc J. Belver i Valles, que portarà la direcció de govern
d’aquesta Àrea de manera acumulada, a la que ostenta en l’actualitat, temporalment fins que
es procedeixi a la reordenació de les direccions de govern de les àrees de l’administració
municipal.

A

condició de Tinent d’alcaldia titular de la Àrea d’Educació, Esports i Joventut, amb efectes de
les 0.00 hores del dia 22 de juny de 2020.

M. Teresa Redondo del Pozo
Secretaria General del Ple
sp
ga juny de 2020
L’Hospitalet
de Llobregat,
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Signat digitalment per:
La secretària general del Ple
María Teresa Redondo del
Pozo
23-06-2020 14:46
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