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DILIGÈNCIA.- El Ple, en la sessió AJT/PLE/9/2021 de 29 de setembre de 2021, va aprovar
l’acord que es transcriu a continuació:
ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN EL
CONSELL EDUCATIU DE L'HOSPITALET

VIST que el 15 de juny de 2019 va tenir lloc la celebració del ple constitutiu de la nova
corporació municipal nascuda de les eleccions del 26 de maig de 2019 en el qual va resultar
proclamada Alcaldessa d’aquest Ajuntament l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez qui va prendre
possessió del seu càrrec, en la mateixa sessió plenària, junt amb la resta de regidors i
regidores que integren la corporació, 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.
ATÈS que el reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat, és aprovat
definitivament pel ple en la sessió del 23 de desembre de 2020 i va ser publicat al BOPB de 22
de gener de 2021, entrant en vigor al dia següent de la seva publicació, de conformitat amb el
que es preveu a la Disposició Final.
VIST que l’article 5 del reglament determina que el Consell s’estructurarà en un òrgan principal,
denominat Plenari.
VIST que de conformitat amb l’article 6 del mateix reglament la presidència del Consell correspon
a l’Alcaldia que podrà delegar, de manera permanent o esporàdica, a favor del Tinent d’Alcaldia de
l’àrea que tingui delegades les competències d’educació.
VIST que el mateix article 6 també preveu la presència al Plenari del Consell de representants de
les àrees amb la delegació de competències d’educació, participació ciutadana i civisme, esports,
joventut, promoció econòmica i ocupació i benestar social i famílies, així com un membre per cada
un dels grups polítics municipals amb representació al Ple de l’ajuntament, que podran delegar
l’assistència a les sessions, de manera permanent o esporàdica.
VIST que el Ple en sessió de 21 de juny de 2019, va determinar la representació de
l’Ajuntament en el Consell Educatiu i va designar la seva secretaria. Per Decret de l’Alcaldia
6795/2020, de 21 de juliol, publicat al BOPB de 30.07.2020 i donat compte al Ple en sessió de
23.09.2020, es va delegar, de manera permanent, la presidència del plenari en el Tinent
d’alcaldia de l’àrea d’Educació, Innovació i Cultural.
ATÈS que la Portaveu del grup polític municipal de L’Hospitalet en Comú Podem-En Comú
Guanyem (LHECP-ECG), Sra. Ana M. González Montes ha comunicat, en escrit de 9 de
setembre de 2021, la proposta de modificació de la representació del seu grup en el plenari del
Consell Educatiu, amb motiu de la incorporació de la regidora Sra. Laura Alzamora Merino, que
va prendre possessió del seu càrrec davant el ple del 28 de juliol de 2021, en substitució de la
vacant per renúncia del regidor Sr. Sergio Moreno Ruiz.
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ATÈS que l’apartat 7, del capítol I de l’annex del Decret 404/1987 de 22 de desembre, estableix
que els regidors de l’Ajuntament, vocals del consell Escolar Municipal, seran nomenats pel Ple de
l’Ajuntament respectiu.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, en exercici de les facultats que li atorga l’art.
124.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
ACORDA:
PRIMER.- PRENDRE RAÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA del Consell Educatiu, que
correspon de manera permanent, al Tinent d’alcaldia d’Educació, Innovació i Cultura, Sr. David
Quirós Brito, segons el Decret d’alcaldia 6795/2020, de 21 de juliol.
SEGON.- MODIFICAR la designació dels/de les vocals del Consell Educatiu en representació
dels grups polítics municipals, segons la nova proposta de LHECP-ECG, que són els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Per part del Grup Polític Municipal del PSC: Sra. Laura Garcia Manota
Per part del Grup Polític Municipal d’ERC-AM: Sr. Xavier Mombiela i Quintero
Per part del Grup Polític Municipal de Cs: Sr. Jesús Amadeo Martín González.
Per part del Grup Polític Municipal de LHECP-ECG: Sra. Laura Alzamora Merino
Per part del Grup Polític Municipal del PP: Sra. Sonia Esplugas González.

TERCER.- CONFIRMAR LA DESIGNACIÓ, de conformitat amb l’article 6 del Reglament, de la
Secretaria del Consell Educatiu de L’Hospitalet, la funcionària Sra. Maria José Pérez Triviño.
QUART.- COMUNICAR aquest acord al Gabinet de l’alcaldia, als grups polítics municipals, al
Tinent d’alcaldia d’Educació, Innovació i Cultura, a la Secretaria del Consell Educatiu, a la
Gerència, i fer difusió a totes les àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord als/a les regidors/es designats/des i als/a les regidors/es
de la corporació, els/les 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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