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F_RESOLUCION

PROCEDIMENT T520 Comissions, Juntes i Consells

EXPEDIENT NÚM. AJT/64469/2019 DOCUMENT NÚM. 582976/2019

ÀREA Alcaldia-Presidència

UNITAT Secretaria General del Ple

DECRET RELATIU A LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES DEL PLENARI DEL CONSELL 
MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

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’Excm. 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.

VIST el reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de L’Hospitalet de Llobregat, que va 
ser aprovat definitivament pel Ple en sessió de 24 de juliol de 2012 i publicat al BOP de 16 d’agost 
de 2012, entrant en vigor al dia següent de la seva publicació, pel qual i de conformitat amb l’article 
1, es constitueix el Consell Municipal de Serveis Socials de L’Hospitalet de Llobregat.

VIST que l’article 4 del reglament estableix els òrgans en els que s’estructura el Consell: 
Presidència, Vicepresidència, Plenari, Comissió Permanent, Taules Sectorials i la Secretaria del 
Consell.

VIST que l’article 5 determina que la presidència del Consell correspon a l’Alcaldia o a la persona 
membre de la Corporació en qui es delegui. I que l’article 6 estableix que la vicepresidència 
correspon al Tinent/a d’Alcaldia o al/a la Regidor/a de Govern en matèria de serveis socials.

VIST que l’article 7 regula la composició del Plenari, com a màxim òrgan col·legiat de deliberació 
del Consell en el qual estaran representats tots els agents socials implicats en l’àmbit dels serveis 
socials i que entre els vocals hi ha una persona en representació de cadascun dels grups polítics 
municipals constituïts en el si de la corporació municipal i els/les Tinents/es d’Alcaldia i Regidors/es 
de Govern, que ostentin la delegació en matèria d’immigració i nova ciutadania, salut, transport, 
educació, cultura, esports, joventut, habitatge, accessibilitat i ocupació, seguretat, així com els/les 
Regidors/es Presidents/es de Districte.

VIST que l’article 8 del reglament estableix que les persones en representació dels grups polítics 
municipals seran designades pel/per la portaveu, per mitjà d’escrit, sense que necessàriament 
hagin de tenir la condició de regidor/a.

ATESOS els escrits dels/de les portaveus dels grups polítics municipals on designen el/la seu/va 
respectiu/va representant.

VIST que l’article 11 del mateix reglament determina que la Secretaria del Consell correspondrà a 
la persona que ocupi el càrrec de Secretari/a General del Ple, que podrà delegar les funcions en 
un/a lletrat/da al servei de l’àrea de serveis socials.
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ATESA la provisió de la Secretaria General del Ple, que proposa delegar les funcions de 
Secretaria del Consell en un/a funcionari/a lletrat/da al servei de l’àrea d’equitat, drets socials i 
recursos humans i proposa també el nomenament d’un suplent.

L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats conferides per l’article 124.4. g) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els articles 5 i 6 del Reglament del 
Consell Municipal de Serveis Socials, 

DISPOSO:

PRIMER.- DELEGAR la Presidència del Consell Municipal de Serveis Socials en el Tinent 
d’Alcaldia de l’àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez.

SEGON.- DESIGNAR Vicepresidenta del Consell Municipal de Serveis Socials a la Regidora de 
Govern d’Igualtat, Sra. Laura García Manota.

TERCER.- DESIGNAR els/les Tinents d’Alcaldia, Regidors/es de Govern i Regidors/es 
Presidents/es de Districte següents com a vocals del Plenari del Consell Municipal de Serveis 
Socials:

Tinent d’Alcaldia d’Espai Públic, Habitatge,Urbanisme i 
Sostenibilitat

Sr. Cristian Alcázar Esteban

Tinent d’Alcaldia de Convivència i Seguretat Sr. José Castro Borrallo
Tinent d’Alcaldia d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia 
Social

Sra. Rocio del Mar Ramírez Pérez

Tinent d’Alcaldia d’Educació, Esports i Joventut Sr. Jaume Graells Veguin
Tinent d’Alcaldia d’Innovació i Cultura Sr. David Quirós Brito
Regidora Presidenta del Districte I Sra. M. Teresa Revilla Sánchez
Regidora Presidenta del Districte II Sra. Olga Gómez Fernández
Regidora Presidenta dels Districtes IV i V Sra. M. Dolores Ramos Zafra
Regidor President del Districte VI Sr. Cristobal Plaza Lao

QUART.- DESIGNAR les persones en representació dels grups polítics municipals al Plenari del 
Consell Municipal de Serveis Socials, en atenció a les designes efectuades pels/per les 
respectius/ves portaveus:

a) Per part del grup polític municipal del PSC: Sra. Laura García Manota.
b) Per part del grup polític municipal d’ERC-AM:Sra. Rosa Batalla i Pascual.
c) Per part del grup polític municipal de Cs: Sr. Jesús Amadeo Martín González.
d) Per part del grup polític municipal de LHECP-ECG: Sra. Laura Alzamora Merino
e) Per part del grup polític municipal del PP: Sra. Sonia Esplugas González.

CINQUÈ.- DELEGAR la Secretaria del Consell Municipal, a proposta de la Secretària General del 
Ple de conformitat amb l’article 11 del reglament, en la funcionaria lletrada Sra. Sonia Martin del 
Villar i com a suplent el funcionari lletrat Sr. Teo Altés Calvo.

SISÈ.- PUBLICAR al BOP la delegació de la presidència del Consell, en compliment del que 
determina l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i l’article 
8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

SETÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc per al seu coneixement de 
conformitat amb el que preveu l’article 123.1 a), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local.

VUITÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària General del Ple, a la 
Gerència, i fer difusió a totes les Àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
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NOVÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es designats/des, als/a les regidores de la 
corporació, i a la resta de persones designades, els quals 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.

 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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