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DECRET DE L’ALCALDIA PER DESIGNAR EL PRESIDENT DE LA COMISISÓ
PERMANENT DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de 29 de gener de 2013, es va aprovar
definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat,
el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica del Consell Social de Ciutat previst com a
òrgan obligatori per als municipis de gran població a l’art. 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 BOPB 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 BOPB, és a
dir, el dia 26 de febrer de 2013.
ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de novembre de 2013 es va
aprovar inicialment la modificació del reglament, que va quedar aprovada definitivament amb
efectes de 3 de febrer de 2014, en el sentit d’afegir una disposició addicional quarta que diu:
“El consell social de L’Hospitalet actuarà amb la denominació de “Consell de Ciutat de
L’Hospitalet”.
VIST que per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de 23 de febrer de 2016 es van
nomenar els membres del Plenari del Consell de Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, de
conformitat amb l’article 48 del reglament orgànic anteriorment mencionat.
VIST que l’article 51 del Reglament de Participació ciutadana, al seu apartat 3, determina la
composició de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat, que estarà constituïda, entre
d’altres, per la Presidència del Consell o regidor/a designat/da per l’Alcaldia.
ATÈS que el Plenari del Consell de Ciutat, en sessió ordinària de 7 d’abril de 2016, va
designar els membres de la comissió permanent.
Fent us de les facultats que em confereix l’article 51.3.a del Reglament Orgànic de
Participació Ciutadana vigent,
DISPOSO:
PRIMER.- DESIGNAR PRESIDENT de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat, de
conformitat amb l’article 51.3.a del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, al Tinent
d’Alcaldia, Sr. Francesc Josep Belver i Vallés.
SEGON.- NOTIFICAR aquest Decret a la persona designada als efectes de l’acceptació del
seu càrrec i publicar-ho a la pàgina web municipal.
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TERCER.- Donar trasllat d’aquest Decret a la Secretaria del Consell de Ciutat.
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