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El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 29/01/2020, va adoptar l'acord que es transcriu a 
continuació: 
 
DICTAMEN RELATIU A L’ESMENA I MODIFICACIÓ  DE L’ACORD DE PLE DE 20 DE 
DESEMBRE DE 2019, QUE VA DETERMINAR LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL 
CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (MANDAT 2019-2023). 
 
 
ATÈS que en compliment del que disposa l’article 49 del vigent reglament orgànic de participació 
ciutadana (BOPB 25.02.2013), per Decret de l’Alcaldia número 5771/2019, de 5 de juliol, es van 
determinar els tràmits necessaris per a la constitució del Consell de Ciutat, mandat 2019-2023, i 
es va nomenar la Secretaria del Consell. 
 
ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 20 de desembre de 2019, es 
van nomenar els/les membres del Plenari del Consell de Ciutat. 
 
VIST que l’article 48.b. del referit reglament determina que formaran part com a vocals del Consell 
de Ciutat “Els/les tinents/es d’alcaldia, regidors/es de govern i regidors/es presidents/es de 
Districte”. 
 
ATÈS que al referit acord, s’ha apreciat un error material en el sentit de que no s’ha fet constar 
com a membre al Tinent d’alcaldia, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez.  
 
ATÈS que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, disposa que l’Administració en qualsevol moment pot rectificar 
d’ofici els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
VIST que l’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions 
públiques de Catalunya, ha establert que la competència per rectificar errors materials, de fet o 
aritmètics, en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat. 
 
VIST que l’article 48 del reglament orgànic de participació ciutadana estableix la composició del 
Plenari del Consell de Ciutat que inclou a l’apartat j) un/a representant de cada una de les entitats, 
fins a un màxim de 75, presents a l’Hospitalet, inscrites al Registre Municipal d’Entitats. 
 
VIST l’escrit enviat a la Secretaria del Consell de Ciutat, pel Sr. Juan Felipe Guevara Lozada, en 
representació de l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet (AELH), en el que notifica el canvi de la 
seva representant al plenari del Consell de Ciutat. 
 
ATÈS que l’article 49.1 del reglament orgànic de participació ciutadana determina que s’elevarà al 
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Ple municipal la proposta de nomenament dels/de les membres del Consell de Ciutat. 
 
 
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència i amb el dictamen previ de la comissió permanent de 
presidència, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- ESMENAR l’error material existent a l’apartat primer de la part dispositiva de l’acord del 
Ple de 20 de desembre de 2019, relatiu al nomenament dels/de les membres del plenari del 
Consell de Ciutat, mandat 2019-2023, en el sentit d’incorporar com a membre el Tinent d’alcaldia 
Sr. Jesús Husillos Gutiérrez. 
 
SEGON.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació de l’Associació 
d’Estudiants de L’Hospitalet (AELH), al Sr. Juan Felipe Guevara Lozada. 
 
TERCER.- DECLARAR vigent el nomenament de la resta de membres del plenari del Consell de 
Ciutat, determinat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 20 de desembre de 2019. 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord a l’Alcaldia-Presidència, a la Secretaria del Consell de 
Ciutat, al servei de participació ciutadana i FER-HO al portal web municipal. 
 
CINQUE.- COMUNICAR aquest acord a les persones designades significant-les que poden 
interposar el recurs que figura a continuació. 
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 La qual cosa us comunico perquè en tingueu coneixement i als efectes 
corresponents. 
 
Atentament, 
 
La Secretària General del Ple 

 
Sig. M. Teresa Redondo del Pozo 
 


