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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. 11559/2020, de 24 de desembre, i que sense incloure el règim de recursos, literalment
diu:

“DECRET RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT
PRESIDENT/A DEL DISTRICTE VI (Bellvitge-Gornal). AJT/34875/2019

DE

REGIDOR/A

ATÈS que a l’inici del mandat derivat de les eleccions municipals que van tenir lloc el 26 de
maig de 2019, la Excma. Sra. Núria Marín Martínez, com a alcaldessa de la corporació,
nomenada en la sessió constitutiva del ple del 15 de juny de 2019, va dictar el Decret
5700/2019, de 17 de juny, de divisió de l’administració municipal executiva en nou àrees
executives. Aquest Decret es va modificar pel Decret 4714/2020, de 7 de maig, i posteriorment
es va determinar una nova divisió d’àrees per adaptar el seu àmbit d’actuació mitjançant el
Decret de l’Alcaldia 6387/2020, de 3 de juliol, avui vigent.
ATÈS que per Decret 5703/2019, de 17 de juny, es van nomenar els/les Tinents/es d’alcaldia
titulars d’àrea, els/les Regidors/es de Govern i els/les Regidors/es Presidents/es de Districte,
que va ser modificat parcialment pels Decrets: 5709/2019, de 20 de juny, 4737/2020, de 8 de
maig, 5854/2020, de 18 de juny i 6039/2020, de 22 de juny.
ATÈS que per Decret 6389/2020, de 3 de juliol es va efectuar nomenament i/o confirmació
dels/de les titulars d’àrea, regidors/es de govern, regidories adjuntes, i regidors/es
presidents/es de districte i delegació de facultats de l'alcaldia en relació a les diferents àrees en
les quals es divideix l'administració executiva municipal, publicat al BOPB el 13/07/2020,
actualment vigent.
VISTA la provisió de l’Alcaldia-Presidència de 23 de desembre de 2020, d’inici de l’expedient
de substitució de la presidència del Districte VI (Bellvitge-Gornal), per motiu de la renúncia al
càrrec de regidor del Sr. Cristobal Plaza Lao, de la qual el ple municipal va prendre
coneixement en la sessió ordinària de la mateixa data.
ATÈS que l’article 28 del vigent reglament orgànic de participació ciutadana (BOPB
25.02.2013) determina que la presidència del Districte correspon a un/a Regidor/a delegat/da
de l’alcaldia, nomenat/da i cessat/da, lliurement per aquesta, si bé un/a Regidor/a pot exercir la
presidència de dos o mes districtes.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CODI DE VERIFICACIÓ

Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que li confereix l’article 124.4.e) i g) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
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B

VISTOS els articles 37 i següents del vigent Reglament orgànic de govern i administració
(BOPB de 12 de gener de 2012) que estableixen el procediment de delegació entre òrgans.

HE RESOLT:

CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret al gabinet de l’alcaldia, a la Secretaria de l’Ajuntament,
a l’Assessoria Jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal i la Tresoreria, i a les
Àrees i als Districtes i fer-ho públic a la intranet.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a la Regidora Sra. Maria Teresa Revilla Sánchez, als/a les
portaveus dels grups polítics municipals, i a la resta dels/de les regidors/es de l’ajuntament, els
quals poden interposar, el recurs que figura a continuació.
../..”

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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QUART.- DONAR COMPTE al ple en la primera sessió que es convoqui, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.

CVE 2021000012

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’article 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’article 38.5 del
Reglament de Govern i Administració i l’article 9.1.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Data 12-1-2021

SEGON.- CONFIRMAR la resta dels nomenaments i les delegacions efectuades al Decret
6389/2020, de 3 de juliol (BOPB de 13.07.2020).

A

PRIMER.- DESIGNAR nova regidora-presidenta del Districte VI (Bellvitge-Gornal) a la Sra.
Maria Teresa Revilla Sánchez, la qual mantindrà així mateix la seva actual condició de
regidora-presidenta del Districte I (Centre, Sant Josep i Sanfeliu).

M. Teresa Redondo del Pozo
ge
Secretaria general
del Ple
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Signat digitalment per:
La secretària general del Ple
María Teresa Redondo del
Pozo
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