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Alcaldia-Presidència
Secretaria General del Ple

DILIGÈNCIA.El Ple, en la sessió AJT/PLE/2/2022 de 23 de febrer de 2022, va aprovar amb el vot favorable de
les 2/3 parts del numero legal de membres de la corporació de conformitat amb el que disposa
l’article 17 del Reglament d’Organització i funcionament dels serveis de comunicació municipals
de l’Hospitalet, vigent, l’acord que es transcriu a continuació:
NOMENAR ELS/LES MEMBRES DEL CONSELL EXECUTIU I DE PROGRAMACIÓ DELS
SERVEIS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
VIST que el Reglament orgànic d’organització i funcionament dels serveis de comunicació
municipals de L’Hospitalet de Llobregat, resoltes les al·legacions i aprovat definitivament pel
Ple en sessió ordinària de 27 de maig de 2014, es va publicar al BOPB el 23 de juny de 2014
(publicat anunci de rectificació l’11 de juliol de 2014), i va entrar en vigor el dia següent de la
publicació del text íntegre en el Butlletí, de conformitat amb la seva disposició final, és a dir, el
24 de juny de 2014.
ATÈS que el reglament, al seu article 7, preveu l’existència del Consell Consultiu i Assessor i el
Consell Executiu i de Programació, com a òrgans garants de la participació dels grups socials i
les entitats sense ànim de lucre més representatives de la ciutat, així com de les formacions
polítiques amb representació al consistori de L’Hospitalet.
ATÈS que a l’article 14 del reglament es consideren màxims responsables dels serveis de
comunicació municipals el Consell Executiu i de Programació i la direcció executiva dels
mitjans, i als articles 15 i següents del reglament es regula la composició i designació dels/de
les membres del Consell Executiu i de Programació.
VIST que l’article 15 determina que la Presidència del Consell Executiu i de Programació és
l’òrgan unipersonal que representa al Consell en el seu àmbit de projecció social, que la seva
designació s’integrarà en la candidatura proposada de conformitat amb l’article 17.1 i haurà de
recaure en una persona vinculada a la gestió dels mitjans de comunicació municipals.
ATÈS que segons l’apartat B de l’article 16 formen part com a vocals: un professional acreditat
relacionat amb la comunicació a proposta de cadascun dels grups polítics municipals constituïts
en el si de la corporació municipal, designats en escrit del seu portaveu; tres professionals en
l’àmbit de la comunicació general i/o local, el/la director/a dels mitjans de comunicació
municipals i un/a tècnic/a del departament de comunicació de l’Ajuntament.
ATÈS que de conformitat amb l’apartat C de l’article 16 també tindrà la condició de membre del
Consell Executiu i de Programació, el Secretari del Consell, el qual actuarà amb veu i sense vot
i que la secretaria del consell correspondrà al mateix funcionari que ostenti la Secretaria del
Consell Consultiu i Assessor.
VIST que la Junta de Portaveus en sessió de 26 de gener de 2022, ha informat favorablement
la proposta de candidatura que inclou el candidat a President de conformitat amb les previsions
de l’article 15 d’aquest reglament.
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VIST el certificat de la secretaria del Consell Consultiu i Assessor dels serveis de comunicació,
inclòs a l’expedient, on es fa constar que aquest òrgan reunit en sessió extraordinària 9 de
febrer de 2022, ha informat favorablement la candidatura presentada.
ATÈS que de conformitat amb l’article 17 del reglament, previs els informes de la Junta de
Portaveus i del Consell Consultiu i Assessor, el Ple ha de resoldre sobre el nomenament dels
membres del Consell Executiu i de Programació, amb el vot favorable dels 2/3 del número legal
dels/de les membres de la corporació.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats que li confereix
l’article 17 del reglament orgànic dels serveis de comunicació municipals de L’Hospitalet, vigent
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR com a membres del Consell Executiu i de Programació dels serveis de
comunicació municipals, de conformitat amb l’article 16 del reglament vigent, les següents
persones:
PRESIDENT/Director del mitjans de comunicació

Sr. Oscar Sánchez Martín

VOCALS:
a. Professionals a proposta dels grups polítics municipals
Pel grup polític municipal del PSC
Sr. Mario Ruiz Camps
Pel grup polític municipal d’ERC-AM
Sr. Jordi Mèlich i Cuxart
Pel grup polític municipal de Cs
Sr. Jesús Vila Garcia
Pel grup polític municipal de LHECP-ECG
Sr. Bertran Cazorla Rodríguez
Pel grup polític municipal del PP
Sra. Concepción Estevez Checa
b. Professionals en l’àmbit de la comunicació general i/o local:
Sra. Elisenda Roca Palet
Sr. Fernando Polo Ramírez
Sr. José Carlos Sorribes Pérez
c. Una tècnica del departament de comunicació de l’Ajuntament:
Sra. Yolanda Martínez Díez
SECRETARIA

Sra. M. Dolores Quirós Brito

SEGON.- COMUNICAR aquest acord al gabinet de l’alcaldia, als/a les portaveus dels grups
polítics municipals, al Consell d’Administració de La Farga GEM, S.A., al Consell Consultiu i
Assessor dels serveis de comunicació municipals i fer-ho públic al portal web municipal.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos
procedents:
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
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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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