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Alcaldia-Presidència

EDICTE
L’Alcaldessa–Presidenta de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, ha dictat el Decret núm.
6795/2020, de 21 de juliol, i que sense incloure el règim de recurs, literalment diu:
“DECRET DE L'ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL
EDUCATIU DE L'HOSPITALET
VIST el vigent reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat aprovat
definitivament el 13 de desembre de 2011, publicat al BOPB de 24 gener de 2012.
VIST que l’article 5 determina que el Consell s’estructurarà en un òrgan principal, denominat
Plenari i que l’article 6 del mateix reglament estableix que la presidència del Consell correspon a
l’Alcaldia que podrà delegar, de manera permanent o esporàdica, a favor del Tinent d’alcaldia de
l’àrea que tingui delegades les competències d’educació.
ATÈS que el Ple municipal en sessió de 21 de juny de 2019, amb motiu de la designació de les
persones que integren el plenari del Consell Educatiu en representació dels grups polítics
municipals i la secretaria del Consell, va determinar la presidència del Consell Educatiu de
L’Hospitalet, per delegació d’aquesta alcaldia, en el llavors Tinent d’alcaldia de l’Àrea
d’Educació, Esports i Joventut, Sr. Jaume Graells i Veguin, que va renunciar a aquest càrrec
amb efectes del 22 de juny de 2020, per escrit de 17 de juny, registrat d’entrada amb el número
E/44119/2020.
ATÈS que per Decret 6387/2020, de 3 de juliol, aquesta alcaldia va disposar una nova divisió de
l’administració municipal en vuit Àrees executives, amb la redistribució de les matèries de l’Àrea
d’Educació, Esports i Joventut, i que per Decret 6389/2020, de 3 de juliol, es va nomenar el Tinent
d’alcaldia Sr. David Quirós Brito, com a titular de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura.
VISTA la provisió de l’Alcaldia, mitjançant la qual s’insta a la Secretaria General del Ple per tal
que realitzi els actes administratius necessaris per la modificació de la delegació de la
presidència del Consell Educatiu, a la vista de les modificacions organitzatives abans
esmentades.
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l’article 6 del Reglament
del Consell Educatiu de L’Hospitalet
DISPOSO:
PRIMER.- DELEGAR, de manera permanent, la presidència del Plenari del Consell Educatiu en el
Tinent d’alcaldia de l’àrea d’Educació, Innovació i Cultura, Sr. David Quirós Brito, amb efectes del 3
de juliol de 2020.
SEGON.- 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’article 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’article 38.5 del reglament orgànic
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de govern i administració i 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.

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret al regidor designat i als/a les regidors/es de la corporació,
significant-los que poden interposar el recurs que figura a continuació.
.../...”
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El què es fa públic de conformitat amb el què determina 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.
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QUART.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, als grups polítics municipals, a
la Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local, a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la
Intervenció General Municipal, a la Secretaria del Consell Educatiu, i fer difusió a totes les
àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.

A

TERCER.- DONAR COMPTE AL PLE d’aquest Decret en la primera sessió que es convoqui.
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M. Teresa Redondo del Pozo
Secretaria general del Ple
L’Hospitalet de Llobregat, juliol de 2020.
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