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DECRET DE L’ALCALDIA QUE DESIGNA 8 MEMBRES DEL PLENARI DEL CONSELL
DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT ORGANIC DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va aprovar
definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest Ajuntament, el qual
inclou la regulació jurídica del Consell 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 Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat, va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013 i l’inici de la seva vigència, de conformitat
amb la seva disposició final, va tenir lloc el dia 26 de febrer de 2013, és a dir, el dia següent
a la seva publicació en el BOP.
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 el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 23 de febrer de 2016 va nomenar els
membres del Plenari del Consell de Ciutat de L’Hospitalet.
ATÈS que a l’article 48 del reglament orgànic de participació ciutadana, s’estableix la
composició del Plenari del Consell de Ciutat de L’Hospitalet i al seu apartat k) disposa que:
“podran ser membres del Consell fins a un màxim de 20 persones o entitats designades per
l’Alcaldia: 10 a proposta, com a mínim d’1/3 part de les entitats que formen part del Consell i
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10 per designació directa de l’Alcaldia en atenció a la seva especial rellevància social,
econòmica o cultural per a la ciutat”.
VISTA la provisió de l’Alcaldia-Presidència, incoant l’expedient per a la designació de vuit
persones com a membres del Plenari del Consell de Ciutat de L’Hospitalet, donada la seva
vinculació i rellevància de caire social, econòmica i/o cultural amb aquesta ciutat.
Aquesta Alcaldia en exercici de les facultats que li atorga l’art. 48 del Reglament Orgànic de
Participació Ciutadana vigent, publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013,

DISPOSO:
PRIMER.- Designar les següents vuit persones i entitats com a membres del Plenari del
Consell de Ciutat, en virtut de l’estipulat a l’article 48.k) del vigent Reglament orgànic de
Participació Ciutadana, en atenció a la seva especial rellevància social, econòmica i cultural
per a la ciutat:


Rosa Garcia Abella



Eloy Moliner Cortés



Joan Torres Carol



Xavier Marcé Carol



Mercè Olivares Soler



Joan Martorell Castillo



David Lafuente Vinardell



Ramón Pons Lázaro

SEGON.- Notificar la present resolució a les persones designades als efectes de
l’acceptació del seu càrrec.
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TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la Secretaria del Consell de Ciutat de L’Hospitalet
i fer-ho públic a la web municipal.
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