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DECRET PEL QUAL S’ACORDA LA DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ
DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS I ES CONCRETA LA COMPOSICIÓ NOMINAL
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,
amb la resolució dels suggeriments i les al·legacions presentades a la seva aprovació inicial
que va tenir lloc per acord del Ple de 25 d’abril de 2017 (en endavant RODCLH).
VIST que l’article 13 del RODCLH, determina que sota la denominació Comissió de
Suggeriments i Reclamacions de L’Hospitalet actuarà l’òrgan d’existència obligatòria previst a
l’article 132 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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; iniciant la seva vigència
en compliment de la determinació de la seva disposició final segona el 23 d’agost de 2017.
VIST que l’article 14 del reglament estableix la composició de la comissió 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.
ATÈS que l’article 18 del RODCLH regula el procediment de designació dels vocals i la duració
del seu mandat, establint que els/les vocals, regidors/es membres de la corporació, seran
designats/des i revocats/des lliurement per escrit dels/de les respectius/ves portaveus dels
grups polítics municipals, d’entre els/les regidors/es que integren el seu grup i que en la
designació és podrà incloure un/a regidor/a vocal titular i un/a regidor/a suplent, que podran
actuar de manera indistinta a la Comissió, els quals cessaran per motiu de la finalització del
mandat de la corporació. Així mateix a l’apartat c) determina que els vocals no membres de la
corporació continuaran en l’exercici del seu càrrec fins al nomenament dels nous representants
que ha de tenir lloc amb la renovació del plenari del Consell de Ciutat.
VISTOS els escrits dels diferents grups polítics municipals dels consistori en els quals es
proposa la seva representació a la Comissió.
ATÈS que l’article 14 del RODCLH estableix que serà el/la Secretari/a de la comissió la
persona que ocupi el càrrec de la Secretaria General del Ple, determinant l’article 19 que es
podrà delegar en un/a altre/a funcionari/a al servei de la corporació, preferentment en aquell/a
que ocupi el lloc de treball de cap d’oficina de suport als òrgans de defensa de la ciutadania.
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.
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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.- DELEGAR la Presidència de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions en la
regidora Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo.
SEGON.- DECLARAR la composició de la comissió de conformitat amb el detall següent:
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
 Membres del Consell de Ciutat:
Sr. José Manuel Banderas Vozmediano
Sra. Fernanda Sánchez Alcántara
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.
TERCER.- 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.
QUART- PUBLICAR al BOP la delegació de la presidència de la comissió, en compliment del
que determina l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i
l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
CINQUÈ.- 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.
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SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària General del Ple, a
l’Assessoria jurídica, a la Gerència, i fer difusió a totes les Àrees de l'Ajuntament, mitjançant la
publicació a la Intranet.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es designats/des, als/a les regidores de la
corporació, i a la resta de persones designades, 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
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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