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CODI DE VERIFICACIÓ 6P6H180I2J0S5V680WYD
F_RESOLUCION

PROCEDIMENT T520 Comissions, Juntes i Consells

EXPEDIENT NÚM. AJT/37781/2019 DOCUMENT NÚM. 296066/2019

ÀREA Alcaldia-Presidència

UNITAT Secretaria General del Ple

DECRET DE L'ALCALDIA PER A LA DETERMINACIÓ DELS TRÀMITS NECESSARIS PER A 
LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE CIUTAT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
MANDAT 2019-2023.

ATÈS 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 Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest Ajuntament, vigent 
(publicat al BOPB 25.02.2013, esmena d’errades publicada el 29.04.2013 i modificació 
publicada el 03.03.2014) inclou la regulació jurídica del Consell de Ciutat, òrgan obligatori per 
als municipis de gran població de conformitat amb l’art. 131 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local.

ATÈS que l’actual Consell de Ciutat es va constituir segons consta a l’acord del Ple de 23 de 
febrer de 2016, amb les modificacions posteriors acordades en els plens de: 22.11.206, 
27.06.2017, 27.02.2018, 23.10.201827.11.2018 i 26.02.2019.

VIST que l’article 56 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana determina que el mandat 
del Consell coincidirà amb el mandat de la corporació municipal el qual serà renovat en la seva 
totalitat amb ocasió de cada nou mandat.

VIST que de conformitat amb l’article 194.2 en relació amb l’article 42.3 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General el mandat dels membres de les 
corporacions locals finalitza definitivament, inclòs el període de pròrroga en funcions, el dia de 
la pressa de possessió dels seus successors.

ATÈS que l’article 49.1 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana estableix l’obligació 
d’aquesta alcaldia de dictar el decret pel qual es nomeni el/la Secretari/a del Consell de Ciutat, 
en el termini de 3 mesos a comptar del ple de constitució, als efectes de portar a terme les 
tasques necessàries per a la constitució o renovació del plenari del Consell de Ciutat, preveient 
el mateix precepte que aquest decret ha de determinar el calendari de les operacions de 
constitució i renovació del Consell.

Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l’article 49.1 del 
Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent (BOP de 25 de febrer de 2013),

HE RESOLT:

PRIMER.- INICIAR el procediment per a la tramitació dels actes necessaris per a la constitució 
del Consell de Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, als efectes de sotmetre al ple municipal la 
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proposta d’acord per a la determinació de la composició del plenari del Consell de Ciutat, en 
compliment de l’art. 49 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana.

SEGON.- NOMENAR Secretària del Consell de Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, de 
conformitat amb l’article 54 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, a la funcionària 
Sra. M. Dolores Quirós Brito.

El/La Secretari/a exercirà el seu càrrec portant a terme aquelles funcions que li atribueix el 
reglament orgànic, i el seu nomenament finalitzarà amb ocasió de la renovació de la totalitat 
dels/de les membres del Consell amb ocasió de l’inici d’un nou mandat, per revocació del 
nomenament, per motiu de renuncia o decés, o per qualsevol altre causa legal o reglamentària 
que impedeixi desenvolupar el càrrec conforme determina l’art. 56 del Reglament Orgànic de 
Participació Ciutadana.

TERCER.- DETERMINAR EL CALENDARI i les actuacions necessàries per tal d’efectuar les 
propostes de nomenament al Ple municipal de conformitat amb el detall següent:

1.- Per a la DESIGNACIÓ DELS/DE LES REPRESENTANTS DELS GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS, per mitjà de la Secretària del Consell es trametrà als/a les portaveus dels 
grups polítics municipals ofici als efectes de designació del/de la seu/va representant en el 
plenari del Consell de Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, de conformitat amb el que 
determina l’art. 49.2.a) del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, fent constar que 
de conformitat amb les previsions reglamentàries no podrà tenir la condició de representant 
del grup polític municipal un/a regidor/a que formi part del Consell per raó d’un altre càrrec 
tot i que això suposi restar sense representació com a grup. 

2.-ELS/LES TINENTS/ES D’ALCALDIA, REGIDORS/ES DE GOVERN i REGIDORS/ES 
PRESIDENTS/ES DE DISTRICTE, s’incorporaran a la proposta d’aprovació de nomenament 
dels/de les membres del plenari que s’elevi al ple municipal de conformitat amb els càrrecs 
vigents en el moment de l’aprovació.

3.- Per a la DESIGNACIÓ DELS/DE LES REPRESENTANTS DE: LA FEDERACIÓ 
D’ENTITATS DE VEÏNS I VEÏNES DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT; EL 
REPRESENTANT DE LA DELEGACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA 
A L’HOSPITALET I L’ASSOCIACIÓ D’ANTICS I ANTIGUES REGIDORS/ES- CONSELL 
DE SÍNDICS DE L’HOSPITALET, per mitjà de la Secretaria del Consell s’oficiarà als/a les 
presidents/es d’aquestes entitats per tal que com a data màxima el 20 de setembre de 
2019, facin arribar a la Secretaria, certificat de l’acord de l’òrgan competent conforme els 
propis estatuts, pel qual es designa la persona que representarà a l’entitat en el Consell de 
Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, de conformitat amb l’art. 49.2.c) del Reglament Orgànic 
de Participació Ciutadana.

4.- Per a la DESIGNACIÓ DELS/DE LES REPRESENTANTS DE CADA SINDICAT AMB 
REPRESENTACIÓ MÍNIMA D’UN 20% DEL TOTAL DE DELEGATS EN LES EMPRESES 
PÚBLIQUES I PRIVADES DE LA CIUTAT, per mitjà de la Secretaria del Consell s’oficiarà 
als sindicats CCOO i UGT, que són els que reuneixen aquest requisit segons les dades 
publicades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, per tal que, com a data màxima, el 20 de setembre de 2019, acreditin per mitjà 
de certificat la persona designada pel seu respectiu òrgan de govern per a formar part com a 
vocal en el Consell de Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, de conformitat amb l’art. 49.2.d) 
del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana.

5.- Per a la DESIGNACIÓ DELS/DE LES TRES REPRESENTANTS DE LES 
ASSOCIACIONS DEL SECTOR ECONÒMIC, PROFESSIONAL, EMPRESARIAL I DEL 
COMERÇ, es notificarà per mitjà de la Secretaria del Consell a les entitats que figurin 
inscrites amb aquest objecte social al Registre Municipal d’Entitats i es farà públic per a 
general coneixement, per tal que aquelles que actuen en el terme municipal i desitgin 
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incorporar-se al Consell de Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat ho sol·licitin de conformitat 
amb l’art. 49.2.e) del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, establint com a data 
màxima per a la formulació d’aquesta sol·licitud el 20 de setembre de 2019. Pel cas que el 
número de sol·licituds superi el número màxim de vocals que preveu el reglament per 
aquest sector, la Secretària del Consell comunicarà aquest fet als/a les sol·licitants, 
acompanyant la relació d’aquelles entitats que han sol·licitat formar part del consell, iniciant-
se aleshores el procediment adient per tal que entre elles es determinin les 3 amb major 
suport que seran les proposades com a vocals en el plenari del consell.

6.- Per a la DESIGNACIÓ DELS/DE LES REPRESENTANTS DELS CONSELLS DE 
DISTRICTE, per mitjà de la Secretaria del Consell s’oficiarà als/a les Presidents/es dels 
Consells dels Districtes per tal que trametin a la Secretaria certificat acreditatiu de l’acord 
dels respectius plenaris pel qual es designi el/la membre d’aquest òrgan que representarà el 
respectiu Consell de Districte en el Consell de Ciutat, tenint en compte, de conformitat amb 
els articles 48.g) i l’art. 49.2.f) del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, que el/la 
designat/da no podrà ostentar la condició de regidor/a.

7.- Per a la DESIGNACIÓ DELS/DE LES REPRESENTANTS DE CADA ÒRGAN DE 
PARTICIPACIÓ SECTORIAL, per mitjà de la Secretaria del Consell s’oficiarà als/a les 
Presidents/es del CONSELL DE SERVEIS SOCIALS DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT I DEL CONSELL EDUCATIU DE L’HOSPITALET per tal que trametin 
certificat acreditatiu de l’acord dels respectius òrgans màxims pel qual es designi el/la 
membre que representarà el respectiu Consell en el Consell de Ciutat, tenint en compte, de 
conformitat amb els articles 48.i) i l’art. 49.2.g) del Reglament Orgànic de Participació 
Ciutadana, que el/la designat/da no podrà ostentar la condició de regidor/a.

8.- Per a la DESIGNACIÓ DE FINS A 75 REPRESENTANTS DE LES ENTITATS 
INSCRITES EN EL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS, per mitjà de la Secretaria del 
Consell es notificarà a les entitats inscrites en el Registre la possibilitat de presentar 
sol·licitud per a formar part com a vocal del plenari del Consell de Ciutat, la sol·licitud es 
presentarà al Registre General de l’Ajuntament, fins el dia 20 de setembre de 2019. Cas 
que el número de sol·licituds superi el número màxim de vocals a proposar es procedirà a 
convocar un sorteig públic per tal de determinar quines seran les que s’integraran en el 
Consell, de conformitat amb l’art. 49.2.h) del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana.

QUART.- COMUNICAR aquest Decret al gabinet de l’alcaldia, a la Secretaria General del Ple i 
fer-ho públic al portal web municipal.

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a les persones interessades als efectes que portin a 
terme les gestions necessàries que els hi corresponguin per tal de tramitar el procediment de 
constitució del Consell, significant-les que 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.
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 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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