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 Sra. presidenta  
 CONSELL ESPORTIU L'HOSPITALET 
  
 
Codi tràmit (Id): 2X72VJL39 
 
 
En relació a la documentació presentada pel vostre Consell Esportiu, mitjançant la qual 
acrediteu el cessament de persones membres de la comissió directiva, la designació de 
noves persones membres directives per a proveir les vacants produïdes i l’elecció dels 
càrrecs corresponents de la Comissió directiva, una vegada analitzat el seu contingut, 
d’acord amb el previst al Decret 267/1990, de 8 d'octubre, de regulació dels consells 
esportius i al Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d’Entitats Esportives de la 
Generalitat de Catalunya, us fem avinent el següent: 
 
a) El Registre d’entitats esportives ha inscrit el cessament, de les persones membres de la 

Comissió directiva, representants de l’Ajuntament de l’Hospitalet, següents: 
 
- Cristóbal Plaza Lao, produït en data 16/06/2020,  que ocupava el càrrec de president. 
- Cristian Alcázar Esteban, produït en data 16/06/2020,  que ocupava el càrrec de vocal 
- Jaime Graells Veguin, produït en data 22/06/2020,  que ocupava el càrrec de 

vicepresident 
- Laura García Manota, produït en data 09/07/2020,  que ocupava el càrrec de vocal 
- Domingo Moreno López, produït en data 09/07/2020,  que ocupava el càrrec de vocal 
- Damián Claparols Balagué, produït en data 09/07/2020,  que ocupava el càrrec de 

vocal 
 

b) El Registre d’entitats esportives ha inscrit la provisió transitòria de vacant realitzada 
mitjançant la corresponent designació de l’Ajuntament de l’Hospitalet, produïda en data 
09/07/2020, en favor de les de noves persones membres directives següents: 
 
- Maria Teresa Revilla Sánchez, de l’estament de l’Ajuntament de l’Hospitalet. 
- Mirian Laguna Aranda, de l’estament de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
- Anna Santarosa Abaijón, de l’estament de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
- Eva Ballarín Lana, de l’estament de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
- Silvia Azuara Millán, de l’estament de l’Ajuntament de l’Hospitalet 

- Abel Dorante Blanco, de l’estament de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
 

c) El Registre d’entitats esportives ha inscrit l’elecció com a presidenta de Maria Teresa 
Revilla Sánchez, produïda per majoria absoluta, en reunió de la Comissió directiva del 
Consell de data 27/07/2020. 

 
En conseqüència, la composició de la Comissió directiva del CONSELL ESPORTIU 
L'HOSPITALET que consta inscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de 
Catalunya és la següent: 

 
presidenta Maria Teresa Revilla Sánchez  
vicepresidenta  María Barrero Fernández 



   

 

secretària Míriam Dominique Domínguez Torres 
tresorer José Antonio Rafael Montoya Luque 
vocal Mirian Laguna Aranda  
vocal Anna Santarosa Abaijón  
vocal Eva Ballarín Lana  
vocal Silvia Azuara Millán  
vocal Alexandre Porqueras Llopis  
vocal María Luisa Rodríguez Valcarce 
vocal Diego García Martín 
vocal Abel Dorante Blanco 

 
Us recordem que el cessament, la provisió transitòria de vacants del corresponent estament 
assembleari i l’elecció de nous càrrecs directius durant el mandat de la Comissió no altera el 
seu mandat natural, de manera que el mandat de la presidenta i de la vostra Comissió 
directiva que es va iniciar en data 20/09/2019 s’exhaurirà en data 20/09/2023. 
 
Esplugues de Llobregat 
 

La cap de la Secció de Registre i assessorament  
jurídic d’entitats esportives (ef) 
 
 
 
 
 
 
 
Elisa Amat Roselló  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per a presentar la documentació requerida heu de dirigir-vos a La meva carpeta, identificar-vos i introduir el codi de 
tràmit (Id) que figura a la part superior esquerra d’aquest escrit. 
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