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Alcaldia-Presidència
Secretaria General del Ple

MARIA TERESA REDONDO DEL POZO, SECRETARIA GENERAL DEL PLE,
FAIG CONSTAR
Que el Ple municipal en sessió extraordinària de 21 de juny de 2019 va adoptar, a
reserva de l’aprovació definitiva de l’acta el següent
ACORD RELATIU A LA DETERMINACIÓ I COMPOSICIÓ GENÈRICA DE LES
COMISSIONS DEL PLE: COMISSIONS PERMANENTS, COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES I COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE.
ATÈS que el 15 de juny de 2019 va tenir lloc el ple constitutiu de la nova corporació
municipal nascuda de les eleccions del 26 de maig de 2019, en el qual va ser
proclamada Alcaldessa d’aquest ajuntament l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, qui
va prendre possessió del seu càrrec en la mateixa sessió plenària 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.
VIST que l’article 122 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, determina que el Ple disposarà de comissions, com a òrgans complementaris de
l’organització municipal, amb les funcions d’estudi, informe o consulta dels assumptes
que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, el seguiment de la gestió de l’Alcaldia i
el seu equip de govern i aquelles que el Ple li hagi delegat, d’acord amb allò que
disposa l’article 123.3 de la mateixa norma.
VIST que l’article 123.1.c) de la Llei 7/1985, atribueix al Reglament Orgànic Municipal
la regulació del ple i la creació i regulació dels òrgans complementaris de l’Ajuntament.
VIST que l’ajuntament Ple en sessió ordinària de 20 de desembre de 2011 va aprovar
definitivament el reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, publicat al BOP de 12 de gener de 2012, que va entrar en vigor al dia
següent de la seva publicació, el qual al títol IV, capítol I, articles 59 a 68, regula la
constitució, composició i règim de funcionament de les comissions que preveu la Llei
7/1985 de 2 d’abril.
VISTOS els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; 48, 58 i 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 58 i concordants del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
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reguladora de les hisendes locals i 62 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament
vigent (BOP de 12/01/2012) que determinen l’existència obligatòria a tots els municipis
de la Comissió Especial de Comptes, amb funcions relatives a l’examen, estudi i
informe de tots els comptes de l'Ajuntament, així com dels organismes, entitats
públiques locals i societats de capital íntegrament municipal, assenyalant que
correspon al Ple Municipal, a proposta de l’alcaldia determinar la seva constitució,
composició i funcionament.
VIST que l’art. 20.1.d) i l’art. 132 de la Llei reguladora de les bases de règim local,
preveuen per als municipis sotmesos al règim de gran població l’existència d’una
Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions per a la defensa dels drets dels
veïns i de les veïnes davant l’Administració Municipal, el funcionament de la qual es
regularà en normes de caràcter orgànic.
ATÈS que l’Ajuntament en sessió ordinària del Ple de 25 de juliol de 2017, va aprovar
definitivament 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, el text íntegre del qual va ser publicat al BOPB de 22 d’agost de 2017,
iniciant la seva vigència, el dia següent a la seva publicació al BOPB, és a dir, el 23
d’agost de 2017, el qual regula a l’article 13 la composició de la comissió de
suggeriments i reclamacions derogant expressament l’art. 63 i l’últim apartat de l’art.
59.2 del Reglament Orgànic del Ple, que contenia la regulació de la comissió de
suggeriments i reclamacions (disposició derogatòria única del RODCHL).
VISTA la Providència de l’Alcaldia, mitjançant la qual s’insta a la Secretaria General
del ple, per tal de que realitzi els actes administratius necessaris per a la redacció d’un
dictamen referent a la determinació del nombre i composició genèrica de les
comissions del ple: comissions permanents, comissió especial de comptes, comissió
de competències delegades del ple i comissió especial de suggeriments i
reclamacions.
VIST l'informe de la Secretaria General del Ple, de 30 de maig de 2019 (LH 17/2019).
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, en exercici de les facultats que li confereix
l’article 124.4.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
ACORDA:
PRIMER.- ESTABLIR de conformitat amb el disposen els articles 123 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 60 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i 59 a 63 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet
vigent, com a òrgans complementaris de l’organització municipal les Comissions
Permanents Sectorials següents:
1.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA.
Li correspon l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al ple o la
comissió de competències delegades del ple en relació a les matèries incloses a
les Àrees següents: Alcaldia-Presidència; Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda; Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social; Participació i Relacions
Ciutadanes, i Districtes i Mocions, així com aquelles altres matèries que pel seu
caràcter transversal l’alcaldia sotmeti a dictamen d’aquesta Comissió.
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2.

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI.
Li correspon l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al ple o la
comissió de competències delegades del ple en relació a les matèries incloses a
les Àrees següents: Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat;
Convivència i Seguretat; Equitat, Drets Socials i Recursos Humans; Educació,
Esports i Joventut; i Innovació i Cultura.

La composició de les comissions permanents és la següent: 6 membres inclosa la
presidència, la qual li correspon a l’Alcaldessa o regidor/a en qui delegui. La
vicepresidència serà designada per l’alcaldia entre els/les membres que la integren. La
resta dels/de les membres de la Comissió es designaran pels/per les portaveus dels
diferents grups polítics municipals a raó d’un/a per cada grup, ja que la seva actuació
en la comissió es regirà pel sistema de vot ponderat:
PRESIDENT/A: L’Alcaldessa o el/la Regidor/a en qui delegui.
VICEPRESIDENT/A: El/La membre de la comissió que designi l’alcaldia.
VOCALS:
a)
1 membre del Grup Polític Municipal del PSC
b)
1 membre del Grup Polític Municipal d’ERC-AM
c)
1 membre del Grup Polític Municipal de Cs
d)
1 membre del Grup Polític Municipal de LHECP-ECG
e)
1 membre del Grup Polític Municipal del PP
SEGON.- ESTABLIR de conformitat amb el que disposen els articles 116 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 58 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i 62 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet
vigent, com a òrgan complementari de l’organització municipal la COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES.
La seva composició és la següent: 6 membres inclosa la presidència, la qual li
correspon a l’Alcaldessa o regidor/a en qui delegui. La vicepresidència serà designada
per l’alcaldia entre els/les membres que la integren. La resta dels/de les membres de
la Comissió es designaran pels/per les portaveus dels diferents grups polítics
municipals a raó d’un per cada grup, ja que la seva actuació en la comissió es regirà
pel sistema de vot ponderat.
PRESIDENTA: L’Alcaldessa o el/la Regidor/a en qui delegui.
VICEPRESIDENT/A: El/La membre de la comissió que designi l’alcaldia.
VOCALS:
a)
1 membre del Grup Polític Municipal del PSC
b)
1 membre del Grup Polític Municipal d’ERC-AM
c)
1 membre del Grup Polític Municipal de Cs
d)
1 membre del Grup Polític Municipal de LHECP-ECG
e)
1 membre del Grup Polític Municipal del PP
TERCER.- ESTABLIR de conformitat amb els articles 122 i 123 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i amb l’article 61 del reglament orgànic
del Ple vigent (BOPB 12.01.2012), com a òrgan complementari de l’organització
municipal amb facultats resolutòries la COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES
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DELEGADES DEL PLE, a la qual li correspondrà dictar els acords i resolucions en
relació a les competències que li hagi delegat el Ple, previ el dictamen de les
Comissions Permanents Sectorials, així com el seguiment de la gestió de l’alcaldia i
l’equip de govern, sens perjudici del superior control i fiscalització que li correspon al
ple.
La seva composició és la següent: 6 membres inclosa la presidència, la qual li
correspon a l’Alcaldessa o regidor/a en qui delegui. La vicepresidència serà designada
per l’alcaldia entre els/les membres que la integren. La resta dels/de les membres de
la Comissió es designaran pels/per les portaveus dels diferents grups polítics
municipals a raó d’un per cada grup, ja que la seva actuació en la comissió es regirà
pel sistema de vot ponderat.
PRESIDENTA: L’Alcaldessa o el/la Regidor/a en qui delegui.
VICEPRESIDENT/A: El/La membre de la comissió que designi l’alcaldia.
VOCALS:
a)
1 membre del Grup Polític Municipal del PSC
b)
1 membre del Grup Polític Municipal d’ERC-AM
c)
1 membre del Grup Polític Municipal de Cs
d)
1 membre del Grup Polític Municipal de LHECP-ECG
e)
1 membre del Grup Polític Municipal del PP
QUART.- La designació dels/de les membres, la seva participació i el règim de les
comissions recollides en els apartats anteriors són, en desenvolupament de les
previsions del reglament orgànic del ple, les següents:










Els/Les membres de ple dret de les Comissions es designaran
pels/per les respectius/ves portaveus titulars, de conformitat amb l’article 25.1 en
relació amb els articles 60, 61 i 62 del Reglament Orgànic del Ple. En defecte de
portaveu, la designació es podrà portar a terme per acord dels/de les membres que
integren el respectiu grup.
La designació podrà contemplar un/a regidor/a vocal titular i un/a
regidor/a vocal suplent que actuarà com a vocal de ple dret en absència del/de la
titular.
Els/Les regidors/es no adscrits/es en formaran part de la
Comissió, com a vocals de ple dret, des de la data en la que el ple prengui
coneixement de l’adquisició d’aquesta condició.
En consonància amb les funcions que atribueix a les comissions
permanents sectorials l’article 60.3 del Reglament Orgànic del Ple, tots/totes els/les
regidors/es de la corporació podran assistir a les seves reunions i participar amb
veu en el debat.
L’exercici del dret de vot en aquestes comissions correspondrà
al/a la vocal de ple dret de la comissió present a la sessió, i el seu còmput
s’efectuarà pel sistema de vot ponderat.

SISÈ.- Les sessions ordinàries de les COMISSIONS PERMANENTS SECTORIALS
assenyalades a l’apartat primer del present acord, tindran lloc els dimecres de la
setmana anterior a la celebració de les sessions ordinàries del Ple, entre les 10.00 i les

4/5

12 hores, en l’horari que es convoqui per la Presidència, sens perjudici de les sessions
extraordinàries que puguin tenir lloc. Cas que qualsevol dimecres corresponent a les
sessions ordinàries fos inhàbil, la sessió de la comissió permanent tindrà lloc el primer
dia hàbil següent a aquell. Les sessions extraordinàries de les Comissions Permanents
Sectorials tindran lloc en la data que es convoqui per la Presidència, i en tot cas,
abans de la convocatòria del Ple extraordinari o de la sessió ordinària o extraordinària
de la comissió de competències delegades del Ple.
SETÈ.- Les sessions ordinàries de la COMISSIÓ DE COMPETENCIES DELEGADES
DEL PLE, tindran lloc en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la data en que
s’hagués dictaminat per la comissió permanent sectorial l’assumpte que aquella hagi
de resoldre per delegació del Ple. Les sessions extraordinàries tindran lloc en la data
que es convoqui per la Presidència, tot això de conformitat amb l’art. 66.2 del
Reglament Orgànic del Ple.
VUITÈ.- Les sessions ordinàries de la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES tindran
lloc en les dates que fixa l’art. 62 del Reglament Orgànic del Ple vigent.
NOVÈ.- TRASLLADAR als diferents grups polítics municipals aquest acord per tal que
en el termini màxim de 5 dies hàbils, des de la seva adopció, de conformitat amb l’art.
65 del Reglament Orgànic del Ple, presentin a la Secretaria general del Ple l’escrit
del/de la seu/va portaveu en el qual consti el nom dels/de les regidors/es que en
representació del seu grup actuaran com a vocals a les diferents Comissions, per tal
que l’alcaldia dicti el decret que reculli la composició nominal de cadascuna d’elles.
D’aquest Decret es donarà compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc.
DESÈ.- COMUNICAR aquest acord al gabinet de l’Alcaldia, als/a les portaveus dels
grups polítics municipals, a la Secretària General del Ple, a la Gerència, a la
Intervenció General Municipal i a la Tresoreria, i fer difusió a totes les àrees de
l'Ajuntament als efectes legals oportuns, mitjançant la publicació a la Intranet.
ONZÈ.- NOTIFICAR aquest acord als/a les regidors/es de la corporació, amb
indicació dels recursos que siguin procedents.
F_GRPFIRMA_CAPS
Signat digitalment per:
La secretaria General del Ple
María Teresa Redondo del Pozo
26-06-2019 10:09

5/5

