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DECRET RELATIU A LA DETERMINACIÓ DE LA LLISTA DE LES CANDIDATURES A
SINDIC/A DE GREUGES DE L’HOSPITALET.
ATÈS que l’Ajuntament en sessió ordinària del Ple, que va tenir lloc el 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, (RODCLH), amb la resolució dels suggeriments i les al·legacions
presentades a l’aprovació inicial del reglament que va tenir lloc per acord del Ple de 25
d’abril de 2017.
ATÈS que el text íntegre del Reglament va ser publicat al BOPB de 22 d’agost de 2017 i la
ressenya es va publicar al DOGC núm. 7442, de 28 d’agost de 2017 i que, de conformitat
amb la disposició final segona, ha iniciat la vigència, el dia següent a la seva publicació en el
BOPB, és a dir, el 23 d’agost de 2017, establint la disposició final primera del reglament que
la proposta de nomenament al ple s’ha d’efectuar en el termini màxim de 5 mesos des de
l’inici d’aquesta vigència.
ATÈS que l’Ajuntament en sessió ordinària del Ple de 26 de setembre de 2017, ha aprovat el
model dels documents dirigits a formalitzar la presentació de candidatures de conformitat
amb l’article 7 apartat b) del RODCLH.
VIST que l’article 7 del reglament esmentat determina que el/la Síndic/a de Greuges de
l’Hospitalet és nomenat/da pel Ple prèvia la tramitació del procediment que es recull en
aquest mateix precepte.
VIST que per Decret de l’alcaldia núm. 7077/2017, de 27 de setembre, es va determinar
l’inici del procediment, el calendari de les actuacions previstes reglamentàriament per a
l’elecció de la persona que ha de ocupar el càrrec de Síndic/a de L’Hospitalet i la pròrroga
del termini màxim per dur a terme el procediment d’elecció.
ATÈS que durant el termini de presentació de candidatures, que va tenir lloc entre el 29 de
setembre i el 30 d’octubre, es van presentar, per ordre de presentació, com a candidates:
• SRA. MERCEDES GARCÍA VILLATORO
• SRA. MARTA ORTEGA GÓMEZ
• SRA. ANNA ISABEL GONZÁLEZ IGLESIAS
ATÈS que les candidatures presentades per les senyores Ortega i González, no acreditaven
alguns dels requisits establerts al RODCLH, i entre d’ells l’essencial relatiu de comptar amb
l’aval d’almenys 15 entitats de la ciutat, tal i com exigeix l’article 7 apartats b i c) del
RODCLH.
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ATÈS que finalitzat el termini d’esmena que va ser concedit a ambdues candidates, no s’ha
procedit a esmenar aquesta manca de requisits.
ATÈS que la Junta de Portaveus, en sessió de 21 de novembre d’enguany, ha procedit a
emetre l’informe d’idoneïtat previst a l’article 7 apartat f) del RODCLH, pel qual s’informa
favorablement l’idoneïtat de la candidata Sra. García Villatoro, declinant pronunciar-se sobre
les altres dues candidates per no haver acreditat el compliment dels requisits exigits
reglamentàriament.
VIST l’informe núm. 27/2017, de la Secretaria General del Ple, que figura incorporat a
l’expedient.
Aquesta Alcaldia, en exercici de les facultats que li atorga l’article 7 apartat f) del 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, vigent, publicat en el BOPB
de 22 d’agost de 2017,
DISPOSO:
PRIMER.- DECLARAR l’admissió com a candidata a ser nomenada SINDICA DE
GREUGES DE L’HOSPITALET a la Sra. MERCEDES GARCÍA VILLATORO, que ha
acreditat complir els requisits previstos reglamentàriament i ha comptat amb l’informe
favorable d’idoneïtat emès per la Junta de Portaveus en sessió de 21 de novembre de 2017.
SEGON.- DECLARAR l’exclusió de les candidatures de la Sra. MARTA ORTEGA GÓMEZ i
la Sra. ANNA ISABEL GONZÁLEZ IGLESIAS per manca del compliment dels requisits
exigits reglamentàriament per participar en el procés d’elecció (art. 7 del RODCLH), ja que a
més d’altres defectes formals, en ambdues candidatures manca acreditar el suport
d’almenys 15 entitats, inscrites en el registre municipal d’entitats de L’Hospitalet de Llobregat
abans del 31 de desembre de 2016, i que la suma total dels seus socis superi el número de
1.200.
TERCER.- Sotmetre la candidatura admesa a CONSULTA CIUTADANA, pel període
comprès entre el 22 de novembre i el 21 de desembre de 2017, de conformitat amb l’article
7 apartat g) del RODCLH, entre les persones majors d’edat residents al municipi, per mitjà
del portal d’internet municipal.
A tal efecte el servei de participació ciutadana publicarà les dades que es comprenen a
l’apartat e) de l’article 7 del RODCLH i farà el seguiment del procés. Finalitzat el termini de
consulta, el servei, trametrà abans del 28 de desembre, a la Secretaria del Consell de Ciutat,
un informe en el qual farà constar el procediment i el resultat de la consulta.
QUART.- PUBLICAR aquest Decret al portal d’internet municipal.
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CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als representants de les candidatures i a les persones
candidates amb indicació dels recursos procedents.
SISÈ.- TRASLLADAR aquest Decret als portaveus dels grups polítics municipals, a la
Gerència, a la Regidoria de Govern de Participació Ciutadana
………………………………………………….……………………………………...........................
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