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M. TERESA REDONDO DEL POZO, SECRETÀRIA GENERAL DEL PLE DE L'EXCM.
AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.
FAIG CONSTAR:
Que en sessió extraordinària celebrada pel Ple de l'Ajuntament en data 21 de juny de 2019, es
va adoptar l’acord que transcrit literalment diu:
ACORD RELATIU A LA DETERMINACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN
EL CONSELL EDUCATIU DE L’HOSPITALET I LA DESIGNACIÓ DEL/DE LA SEU/VA
SECRETARI/A
ATÈS que el 15 de juny de 2019 va tenir lloc la celebració del ple constitutiu de la nova
corporació municipal nascuda de les eleccions del 26 de maig de 2019 en el qual va resultar
proclamada Alcaldessa d’aquest Ajuntament l’Ecxma. Sra. Núria Marín Martínez qui va prendre
possessió del seu càrrec, en la mateixa sessió plenària, junt amb la resta de regidors i
regidores que integren la corporació, de conformitat amb el que preveuen els articles 195 i 196
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 7 d’abril de 1988 va aprovar la normativa de
composició i funcionament del Consell Escolar Municipal de L’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que el reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat, és aprovat
definitivament el 13 de desembre de 2011 i va ser publicat al BOP de 24 de gener de 2012, entrant
en vigor al dia següent de la seva publicació, de conformitat amb el que es preveu a la Disposició
Final Única.
VIST que l’article 5 del reglament determina que el Consell s’estructurarà en un òrgan principal,
denominat Plenari.
VIST que de conformitat amb l’article 6 del mateix reglament 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.
VIST que el mateix article 6 també preveu la presència al Plenari del Consell de representants de
les àrees amb la delegació de competències d’educació, participació ciutadana i civisme, esports,
joventut, promoció econòmica i ocupació i benestar social i famílies, així com un membre per cada
un dels grups polítics municipals amb representació al Ple de l’ajuntament, que podran delegar
l’assistència a les sessions, de manera permanent o esporàdica.
VISTOS els escrits dels/de les portaveus dels 5 grups polítics municipals on designen e/la seu/va
respectiu/va representant.
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ATÈS que l’apartat 7, del capítol I de l’annex del Decret 404/1987 de 22 de desembre, estableix
que els regidors de l’Ajuntament, vocals del consell Escolar Municipal, seran nomenats pel Ple de
l’Ajuntament respectiu.
El Ple, 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.- DETERMINAR que la presidència del Plenari del Consell Educatiu correspon de
manera permanent, al Tinent d’alcaldia d’Educació, Esports i Joventut, Sr. Jaume Graells Veguin.
SEGON.- DESIGNAR les persones en representació dels grups polítics municipals al Plenari del
Consell Educatiu, en atenció a les designes efectuades pels/per les respectius/ves portaveus:
a)
b)
c)
d)
e)

Per part del Grup Polític Municipal del PSC: Sra. Laura Garcia Manota
Per part del Grup Polític Municipal d’ERC-AM: Sr. Xavier Mombiela i
Quintero
Per part del Grup Polític Municipal de Cs: Sr. Jesús Amadeo Martín
González.
Per part del Grup Polític Municipal de LHECP-ECG: Sergio Moreno
Ruiz
Per part del Grup Polític Municipal del PP: Sra. Sonia Esplugas
González.

TERCER.- DESIGNAR de conformitat amb l’article 6 del Reglament, Secretaria del Consell
Educatiu de L’Hospitalet a la funcionària Sra. Maria José Pérez Triviño.
QUART.- PUBLICAR aquest acord 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
de govern i administració.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord al Gabinet de l’alcaldia, als grups polítics municipals, al
Tinent d’alcaldia d’Educació, Esports i Joventut, a la Secretària General del Ple, a l’Assessoria
jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria, i fer difusió a totes
les àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord als/a les regidors/es designats/des i als/a les regidors/es de la
corporació i a la Sra. Pérez Triviño, els/les quals poden interposar el recurs que figura a
continuació.
F_GRPFIRMA_CAPS
Signat digitalment per:
La secretaria General del Ple
María Teresa Redondo del Pozo
26-06-2019 13:55
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