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Alcaldia-Presidència
Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local

Acord aprovat per la Junta de Govern Local en sessió AJT/JGL/26/2021 de 07 de juliol de 2021.
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL CONSULTIU I ASSESSOR
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 de conformitat amb l’article 10.1 del reglament d’organització i funcionament dels
serveis de comunicació municipals de L’Hospitalet de Llobregat, el procediment de constitució
del Consell Consultiu i Assessor es portarà a terme per acord de la Junta de Govern Local que
concretarà la composició del Consell a la vista dels nomenaments efectuats.
ATÈS que l’article 10.2.a del referit reglament exercirà la presidència el/la regidor/a designat/da
per acord de la Junta de Govern Local.
VIST que la Junta de Govern Local en sessió AJT/JGL/16/2021, de 5 de maig de 2021, va
nomenar els membres del Consell Consultiu i Assessor dels serveis de comunicació
municipals.
La Junta de Govern Local a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats
que li atorga l’article 10 del reglament orgànic d’organització i funcionament dels serveis de
comunicació municipals de L’Hospitalet de Llobregat,
ACORDA:
PRIMER.- MODIFICAR la designació de la presidència del Consell Consultiu i Assessor dels
serveis de comunicació municipal, DESIGNANT nou president al Regidor Sr. José Castro
Borrallo.
SEGON.- CONFIRMAR la resta de nomenaments efectuats a l’acord de la Junta de Govern
Local de 5 de maig de 2021, quedant conformada la comissió de la següent manera:
PRESIDENT:
VICEPRESIDENT:
SECRETARIA:
VOCALS:

Sr. José Castro Borrallo
Sr. Antoni Garcia i Acero
Sra. M. Dolores Quirós Brito

1/2

Representants grups polítics municipals
Pel grup polític municipal del PSC
Sra. Olga Gómez Fernández
Pel grup polític municipal d’ERC-AM
Sr. Antoni Garcia i Acero
Pel grup polític municipal de Cs
Sr. Miguel M. Garcia Valle
Pel grup polític municipal de LHECP-ECG
Sr. Sergio Ruiz Moreno
Pel grup polític municipal del PP
Sra. Sonia Esplugas González
Representants plenari Consell de Ciutat
Almudena Fernández Polaino
Eugenia Delgado Mata
Isabel Serrano Prados
Daniela Vilarasau Mitjans
Santiago Ballesté Clofent
Pedro Garcia Centeno
Felipe Campos Rubio
Cristian Gil Martínez
Ahmed Yafou Fidaoui
Alfons Bonals i Florit
Professionals àmbit comunicació
Sr. Joan Trias i Navarro
Sr. Albert Balanzà i Prims
Sra. Soledad Domínguez Sierra
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest acord a la primera sessió del Ple que es convoqui.
QUART.- 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., a la direcció dels serveis
de comunicació municipals, i fer-ho públic al portal web municipal.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les persones designades, 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
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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Signat digitalment per:
El regidor/secretari de la
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