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EDICTE
La Comissió de Suggeriments i Reclamacions, en sessió de 18 de juliol de 2019, va acordar
la delegació de les seves competències en relació a les queixes, en la Síndica de
Greuges de L’Hospitalet, de conformitat amb el que preveu l’article 26.4 del vigent Reglament
orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant l’ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i Reclamacions-publicat en el BOPB de
22.08.2017La part dispositiva de l’acord literalment diu:
1. Delegar en la Síndica de Greuges de L’Hospitalet de Llobregat, la resolució de les
queixes que es presentin per la ciutadania, de conformitat amb el Reglament orgànic
dels òrgans de defensa de la ciutadania davant l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat:
Síndic/a i Comissió de Suggeriments i Reclamacions aprovat pel ple municipal en sessió
de 25 de juliol de 2017 –publicat en el el BOPB de 22.08.20172. La delegació comprendrà les facultats de la Comissió recollides a l’art. 26 apartat 3 de
l’esmentada norma reglamentària i totes aquelles que resultin necessàries per a la
tramitació i resolució de les queixes presentades. La delegació comportarà l’obligació de
la Sindicatura d’informar periòdicament, en el decurs de les reunions ordinàries de la
Comissió, del número i l’estat de tramitació de les queixes.
3. Fer pública la delegació per mijtà d’anunci en el BOPB de conformitat amb l’art. 9.3 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
4. Fer públic aquest acord, en la pàgina web dels òrgans de defensa de la ciutadania de
L’Hospitalet, als efectes de compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
El que es fa públic per tal de donar compliment en els termes exposats anteriorment, a la Llei
40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic i a la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
M. Teresa Redondo del Pozo
Secretària General del Ple
L’Hospitalet de Llobregat, julio de 2019
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