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DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA RELATIU A LA
MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORD DEL
PLE DE 23 DE FEBRER DE 2016.

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013 es va acordar
l’aprovació definitiva del Reglament orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet de
Llobregat, el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica del Consell de ciutat previst com
a òrgan obligatori per als municipis de gran població a l’article 131 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril reguladora de les bases de règim local.
ATÈS que el 25 de febrer de 2013 es va publicar al BOP integrament el text del Reglament
definitivament aprovat, la qual cosa determina, de conformitat amb la disposició final del
Reglament, que la seva vigència s’inicia el dia següent a la seva publicació al BOP, és a dir,
el dia 26 de febrer de 2013.
ATÈS que en compliment del que disposa l’article 49 de l’esmentat reglament, l’Alcaldia per
Decret 7761/2015, de 7 d’octubre va iniciar el procediment per a la constitució del Consell de
Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat incorporant el calendari de les operacions de constitució
del plenari del Consell.
ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 23 de febrer de 2016, es
van nomenar els membres del Plenari del Consell de Ciutat.
VIST que l’article 48 del reglament orgànic de participació ciutadana estableix la composició
del Plenari del consell de ciutat que inclou a l’apartat b. els/les Tinents/es d’Alcaldia,
regidors/es de govern i regidors/es presidents/es de Districte i que segons l’article 49.2.b. en
formaran part per raó del seu càrrec mentre ostentin aquesta condició.
ATÈS que el Ple en sessió de 28 de juny de 2016 va prendre raó i es va donar per
assabentat de la renúncia al càrrec de regidora formulada per la Sra. Mercè Perea i Conillas.
ATÈS que al Ple de 26 de juliol de 2016 va prendre possessió del càrrec de regidor el Sr.
David Quirós Brito, que per Decret de l’Alcaldia 6375/2016, de 26 de juliol, va ser designat
Regidor de Govern de Cultura i d’Innovació Social i Regidor President del Districte III (Santa
Eulàlia-Gran Via).
VIST que l’article 48.a. del dit reglament estableix que formen part del plenari del consell,
com a vocals, un/a regidor/a en representació de cadascun dels grups polítics municipals
constituïts en el si de la corporació i que segons l’article 49.2.a, la designació s’efectuarà per
escrit signat pel/per la portaveu.
VIST que per escrit de 28 de juny de 2016, el portaveu del grup polític municipal del Partit
Popular, va comunicar a la Secretaria del Consell de Ciutat, la modificació del representant
del referit grup polític al Consell, designant al efecte al Sr. Francisco Javier Martín Hermosin.
…/continua
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VIST el certificat emès per la Secretària del Consell Municipal de Serveis Socials, relatiu a
l’acord del Plenari de 1 de juny de 2016 pel qual, de conformitat amb l’article 48.1 del
reglament de participació ciutadana, es designa a la Sra. Montserrat Ferrer Gómez, com a
representant del Consell Municipal de Serveis Socials al Plenari del Consell de Ciutat.
ATÈS que l’article 49.1 del reglament orgànic de participació ciutadana determina que
s’elevarà al Ple municipal la proposta de nomenament dels membres del Consell de Ciutat.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència i amb el dictamen previ de la comissió
permanent de presidència,
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, com a Regidor de Govern i
Regidor President del Districte III (Santa Eulàlia-Gran Via), al regidor Sr. David Quirós Brito.
SEGON.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació del grup
polític municipal del Partit Popular al Sr. Francisco Javier Martín Hermosin.
TERCER.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació del
Consell Municipal de Serveis Socials, a la Sra. Montserrat Ferrer Gómez.
QUART.- DECLARAR vigent el nomenament de la resta de membres del plenari del Consell
de Ciutat, determinat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 23 de febrer de 2016.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les persones designades i donar trasllat a l’Alcaldia
Presidència i a la Secretaria del Consell de Ciutat.
SISÈ.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal.
Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
L'Alcaldessa-Presidenta

Núria Marín Martínez

