
1/2

CODI DE VERIFICACIÓ 731Y3Q4M603E01090SLJ
F_RESOLUCION

PROCEDIMENT T520 Comissions, Juntes i Consells

EXPEDIENT NÚM. AJT/37781/2019 DOCUMENT NÚM. 543949/2019

ÀREA Alcaldia-Presidència

UNITAT Secretaria General del Ple

ATÈS que el Ple en sessió de 29 de gener de 2013 va aprovar definitivament el Reglament 
orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat, el qual inclou, entre d’altres, la 
regulació jurídica del Consell de Ciutat previst com a òrgan obligatori per als municipis de gran 
població a l’article 131 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

ATÈS que el 25 de febrer de 2013 es va publicar al BOP integrament el text del Reglament 
definitivament aprovat, que va iniciar la seva vigència el dia 26 de febrer de 2013.

ATÈS que per Decret de l’Alcaldia 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 l’art. 47 de l’esmentada norma orgànica determina que la Vicepresidència del 
Consell Social de Ciutat correspon al/a la Regidor/a que designi l’Alcaldia entre els/les 
regidors/es membres de la Corporació.

L’Alcaldessa-Presidenta en exercici de les facultats que li atorga l’article 47 del reglament 
orgànic de participació ciutadana vigent (BOPB 25/02/202013),

D I S P O S O :

PRIMER.- DESIGNAR VICEPRESIDENT del Consell de Ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, de 
conformitat amb l’article 47 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, al Regidor Sr.  
Antoni Garcia i Acero.

El Vicepresident nomenat exercirà el seu càrrec amb les funcions de suplència de la 
presidència i cessarà automàticament quan finalitzi el mandat de la corporació, quan cessi en el 
càrrec de regidor, 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 de L’Hospitalet de 
Llobregat, vigent.

SEGON.- Incorporar aquesta designació a l’acord del Ple de nomenament dels/de les membres 
del Consell de Ciutat.

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

QUART.- NOTIFICAR aquest Decret al regidor designat als efectes de l’acceptació del seu 
càrrec, significant-lo que es pot 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:
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 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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