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DECRET DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LA COMISSIÓ DE
SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS
ATÈS que l’article 14 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 (en endavant RODCLH), publicat al BOPB de 22.08.2017, estableix la composició de la
comissió de suggeriments i reclamacions i que entre els seus vocals hi haurà un/a regidor/a en
representació de cadascun dels grups polítics municipals del consistori i, si s’escau, els/les
regidors/es no adscrits/es i dos/dues representants del Consell de Ciutat, designats/des pel seu
Plenari d’entre els/les membres que no tinguin la condició de regidors/es de la Corporació.
VIST que per Decret de l’Alcaldia 5717/2019, de 26 de juny, es va delegar la Presidència de la
Comissió de Suggeriments i Reclamacions i es va concretar la composició nominal de
conformitat amb les previsions de l’article 18 del reglament.
ATÈS que a l’apartat tercer del Decret es va determinar que el/la vocal en representació del
Consell de Ciutat, continuen en funcions de conformitat amb l’article 18.c) del RODCLH, com a
membres de la comissió amb veu i sense vot, i el seu cessament tindrà lloc amb el
nomenament dels/de les representants pel Consell de Ciutat amb motiu de la seva renovació
del mandat 2019-2023.
VIST que el passat 9 de gener de 2020 es va celebrar la sessió extraordinària de constitució
del Consell de Ciutat, mandat 2019-2023, on es van designar els dos representants del Plenari
a la comissió de suggeriments i reclamacions, segons el certificat de la Secretaria de 15 de
gener de 2020, que consta a l’expedient.
ATÈS que l’article 20 del reglament determina que l’Alcaldia per mitjà de Decret concretarà la
composició nominal de la comissió i d’aquest es donarà compte al Ple en la primera sessió que
tingui lloc.
L’Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que li confereix l’article 20 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,
HE RESOLT:
PRIMER.- PRENDRE RAÓ del cessament del Sr. José Manuel Banderas Vozmediano i de la
Sra. Fernanda Sánchez Alcántara com a vocals membres del Consell de Ciutat a la Comissió
de Suggeriments i Reclamacions, de conformitat amb el que determina l’article 18.c) del
RODCLH.
SEGON.- DETERMINAR que els nous vocals en representació del Consell de Ciutat a la
Comissió de suggeriments i reclamacions són els següents:
Sr. Jesus Solores Arroyta
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Sr. Josep Maria Pujol i Boira
TERCER.- CONFIRMAR la vigència de la delegació de la Presidència i de la resta de
nomenaments efectuats al Decret 5717/2019, de 26 de juny, concretant la nova composició de
la Comissió de Suggeriments i Reclamacions:
Presidenta: Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo
Vicepresident/a: El/La Regidor/a membre designat/da per acord de la Comissió
Vocals:
 Membres de la Corporació:
a) Per part del grup polític municipal del PSC:
Vocal titular: Sra. M. Teresa Revilla Sánchez
Vocal suplent: Sra. Laura García Manota
b) Per part del grup polític municipal d’ERC-AM:
Vocal titular: Sr. Antoni Garcia i Acero
Vocal suplent: Sr. Jorge García i Muñoz
c) Per part del grup polític municipal de Cs:
Vocal titular: Sr. Miguel M. García Valle
Vocal suplent: Sr. Rainaldo Ruiz Narváez
d) Per part del grup polític municipal de LHECP-ECG:
Vocal titular: Sra. Ana M. González Montes
Vocal suplent: Sra. Núria Lozano Montoya
e) Per part del grup polític municipal del PP:
Vocal titular: Sra. Sonia Esplugas González (Vicepresidenta per acord de la Comissió en sessió de
18.07.2019)
 Membres del Consell de Ciutat:
Sr. Jesús Solores Arroyta
Sr. Josep Maria Pujol i Boira
Secretari/a: M. Teresa Redondo del Pozo, Secretaria general del Ple, sense perjudici de la
facultat de delegació prevista a l’article 19 del RODCLH.
QUART.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu coneixement i
als efectes adients, de conformitat amb el que determina l’article 20 del RODCLH.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, als/a les portaveus dels grups
polítics municipals, a la Síndica de Greuges de L’Hospitalet, i fer-ho públic al portal de la
transparència municipal, en compliment del que determina l’article 8.1.a) de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret al Sr. José Manuel Banderas Vozmediano, a la Sra.
Fernanda Sánchez Alcántara, al Sr. Jesús Solores Arroyta i al Sr. Josep Maria Pujol i Boira, els
quals poden interposar el recurs que figura a continuació

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
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per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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