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ESBORRANY DE PROPOSTA D’ACORD

PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT
AL CONSELL ESPORTIU DE L’HOSPITALET.
VISTOS els reglaments i normatives que regulen els diferents ens i els protocols de les xarxes en
les quals participa aquest Ajuntament, segons els acords de participació i/o adhesió adoptats, els
quals comporten la designació dels/de les representants municipals en aquests ens.
ATÈS que l’art. 38.c 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, disposa que en el ple
d’organització es procedirà al nomenament dels/de les representants de la Corporació en òrgans
col·legiats, que sigui competència del Ple. No obstant això, l’art. 127.1.m) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció que li va donar la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de la administració local, preveu que correspon a la
Junta de Govern Local, designar als/a les representants municipals en els òrgans col·legiats de
govern i administració dels ens, fundacions o societats, sigui quina sigui la seva naturalesa, en els
quals l’ajuntament participi.
ATÈS que aquesta modificació determina la competència de la Junta de Govern Local per a
l’adopció d’aquest acord, tenint en compte que la disposició addicional onzena de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que les disposicions contingudes al
Títol X, per als municipis de gran població, prevaldran respecte de les altres normes d’igual o
inferior rang en el que s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles.
ATÈS que per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 26 de juny de 2019 es van
designar els/les representants municipals en els òrgans col·legiats de govern o administració dels
ens, fundacions o societats en les quals participa aquest Ajuntament, entre elles el Consell
Esportiu de L’Hospitalet. Acord que va ser modificat per la Junta de Govern Local en sessió
ordinària de 20 de maig de 2020, en relació a la representació de l’ajuntament a la RECI, declarant
la vigència de la resta de nomenaments efectuats a l’acord inicial.
VIST que per Decret núm. 5854/2020, de 18 de juny, l’Alcaldia ha pres raó de la renúncia del
regidor Cristobal Plaza Lao a la seva condició de regidor adjunt d’esports, dins de l’àrea
d’Educació, Esports i Joventut, amb efectes del dia 16 de juny de 2020. Per Decret 6039/2020,
de 22 de juny, l’Alcaldia ha pres raó de la renúncia del regidor Sr. Jaume Graells i Veguin a la
seva condició de Tinent d’alcaldia titular de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, amb efectes
de les 0.00 hores del dia 22 de juny de 2020.
VISTA la renúncia presentada pel Tinent d’alcaldia Sr. Cristian Alcazar Esteban mitjançant
escrit de 16 de juny de 2020, a ostentar la representació municipal al Consell Esportiu de
L’Hospitalet
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La Junta de Govern Local, a proposta de l’alcaldia-presidència, en exercici de les facultats que
li atorga l’art. 124.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
ACORDA:
PRIMER.-. MODIFICAR, la representació d’aquest Ajuntament al Consell Esportiu de L’Hospitalet
que va ser designada per acord de la Junta de Govern Local, de 26 de juny de 2019, Senyors/es:
Jaume Graells Veguin; Cristobal Plaza Lao, Laura Garcia Manota, Cristian Alcázar Esteban,
Domingo Moreno López i Damià Claparols Balague.
SEGON.- DESIGNAR com a representants de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat al Consell
Esportiu de L’Hospitalet, a comptar de la data del present acord a La Regidora Sra. Maria Teresa
Revilla Sánchez i als/a les funcionaris/es següents: Sra. Anna Santarrosa Abaijon, Sra. Míriam
Laguna Aranda, Sr. Abel Dorante Blanco, Sra. Silvia Azuara Millan i Sra. Eva Ballarín Lana.
TERCER.- DECLARAR la vigència de la resta de nomenaments efectuats a l’acord de la Junta de
Govern Local, en sessió de 26 de juny de 2019, i a l’acord de 20 de maig de 2020.
QUART.- TRAMETRE certificació del nomenament al Consell Esportiu de L’Hospitalet.
CINQUÈ.- TRASLLADAR el present acord a l’Alcaldia-Presidència, als/a les portaveus dels grups
polítics municipals, a la Secretaria de l’Ajuntament,, a la Gerència, a la Intervenció General
Municipal i a totes les àrees municipals, per mitjà de la publicació a la Intranet..
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les persones designades als efectes de l’acceptació del càrrec
i a les persones interessades en el procediment amb indicació dels recursos procedents.

Això no obstant, la Junta de Govern Local, acordarà el que consideri més adient.
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