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CODI DE VERIFICACIÓ 0M1H1J363N5D513E0WQC
F_RESOLUCION

PROCEDIMENT U450 Consells de districte

EXPEDIENT NÚM. AJT/42152/2019 DOCUMENT NÚM. 477379/2019

ÀREA Districte I

UNITAT Districte I (Centre, Sant Josep i Sanfeliu)

RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA PRESIDENTA DEL DISTRICTE I (CENTRE, SANT JOSEP I 
SANFELIU) PER TAL DE DETERMINAR NOMINALMENT LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL 
DE DISTRICTE.

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va aprovar 
definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest Ajuntament, el qual 
inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va ser publicat en el BOP de 25 
de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de conformitat amb la seva disposició final del 
reglament, el dia 26 de febrer de 2013, és a dir, el dia següent a la seva publicació en el BOP.

ATÈS que el Ple en sessió de 21 de juny de 2019 va concretar la composició dels Consells dels 
Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del Reglament Orgànic abans 
esmentat.

ATÈS que l’Alcaldia per Decret 5703/2019, de 17 de juny, va nomenar els/les Presidents/es, 
Vicepresidents/es, Secretaris/es i membres de la Corporació dels Districtes de la ciutat.

ATÈS que per Resolució d’aquesta Regidoria Presidència 6217/2019, de 25 de juliol, de 2019
es va determinar el calendari de designació dels/de les membres del Consell del Districte que 
no corresponen a l’alcaldia, els/les quals consten a l’expedient nomenats/des d’acord amb els 
procediments que per cadascun dels/de les membres preveu l’art. 34.4 del Reglament Orgànic 
de Participació Ciutadana, correspon ara efectuar la resolució que conté la composició nominal 
del Consell de Districte per aplicació de l’art. 34.3 de l’esmentat Reglament.

VISTA la instància presentada el 13 de setembre de 2019 pel Sr. Juan Carlos del Rio Pin, en 
representació de Coalición por Hospitalet/ Coalició per L’Hospitalet, amb número de registre 
E/89413/2019, en la que sol·licita de conformitat amb l’art. 34.4.g del ROPC la inclusió 
d’aquesta entitat en el Consell de Districte I, “al ser una entidad de carácter significativo 
(Partido Político) en el distrito”.

ATÈS que l’art. 33.B) del vigent ROPC determina que formaran part del consell de districte fins 
a un màxim de 5 membres designats entre veïns/nes o entitats que portin a terme una tasca 
significativa en l’àmbit territorial del districte. I que l’art. 34.4.g estableix que els/les veïns/es o 
entitats de caràcter significatiu es designaran pel Regidor/a President/a del Districte en la 
resolució que determini la composició nominal final del Consell.

La Regidoria Presidenta del Districte I (Centre, Sant Josep i Sanfeliu) en exercici de les 
facultats que li atorga l’art. 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent, 

D I S P O S O :

PRIMER.- DENEGAR la sol·licitud d’inclusió en el Consell de Districte I (Centre, Sant Josep i 
Sanfeliu), presentada pel Sr. Juan Carlos del Rio Pin, en representació de Coalición por 
Hospitalet/ Coalició per L’Hospitalet, al no tractar-se d’una entitat significativa a l’àmbit del 
districte.
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SEGON.- DESIGNAR com a membres del Consell de Districte I (Centre, Sant Josep i Sanfeliu)
a l’empara de l’art. 33.b) i l’acord del Ple de 21 de juny de 2019, els/les 5 veïns i entitats per raó 
de la seva tasca significativa a l’àmbit territorial del Districte, els següents:
- Sra. Mar Castro Linero
- Sr. Asensi Montoya Martínez
- Sr. José Mosteirin Cadenas
- Sra. Maria Segalà Novell
- Sr. Manuel Piñar López

SEGON.- DETERMINAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE I (CENTRE, 
SANT JOSEP I SANFELIU) la qual deriva de les actuacions i resolucions que consten en 
l’apartat anterior i la part expositiva de la present Resolució i que és la següent:

a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sra. M. Teresa Revilla Sánchez

b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: Sr. Jaume Graells i Veguín

c) VOCALS DEL CONSELL :

 Sr. Jaume Graells i Veguín, Regidor en representació del grup polític municipal del 
PSC.

 Sra. Lluïsa Carmona i Martínez, Regidora en representació del grup polític municipal 
d’ERC-AM.

 Sr. Miguel M. García Valle, Regidor en representació del grup polític municipal de Cs.
 Sr. Sergio Moreno Ruiz, Regidor en representació del grup polític municipal de LHECP-

ECG.
 Sra. Sonia Esplugas González, Regidora en representació del grup polític municipal del 

PP.
 Sr. Pedro Ignacio Ruiz-Peinado García-Cervigón, representant de l’Associació de Veïns 

de Sanfeliu.
 Sr. Pere Meca Rodríguez, representant de l’Associació de Veïns de Sant Josep.
 Sr. Antonio Bisbal Pascual, representant de l’Associació de Veïns del Centre –

L’Hospitalet.
 AGRUPAMENT ESCOLTA LOLA ANGLADA, representada pel sr. Javier García Revilla
 AMPA ESCOLA CANIGÓ, representada pel sr. Eduard Arrieta Aymemí
 AS. SOCIO-CULTURAL CENTRO CASTELLANO-LEONÉS, representada pel sr. 

Ovidio Ríos Peláez

 ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE NEUROFIBROMATOSIS (Delegació 

L'H),representada per la sra. Lucía Ríos Sánchez

 ASOCIACION DE VECINOS LA REMONTA, representada pel sr. Francisco Tenllado 

Sánchez

 ASS. CATALANA AMICS DEL BONSAI, representada pel sr. Jordi Doménech Roma

 ASS. CENTRE CATÒLIC DE L'H, representada pel ser. Josep M. Chalé Escudé

 ASS. CENTRE D'ESPLAI XIXELL, representada pel sr. Eloi Cohí Gomar

 ASS. CLUB INFANTIL JUVENIL SANFELIU-SANT ILDEFONS, representada pel sr. 

Antonia López Barba

 ASS. COLLA DIABLES FOLCAT DIABÒLIC, representada pel sr. Xavier García i 

Albareda

 ASS. DE DIABLES KABRA DE L'H, representada pel sr. Marc Pigüelo Viñado

 ASS. DONES DEL CENTRE, representada per la sra. Carmen Marqués Franco

 ATENEU DE CULTURA POPULAR, representada pel sr. Tomás M. Porta Calsina

 CASINO DEL CENTRE DE L'H, representada pel sr. Josep Miquel Goyta Vendrell

 CLUB D'AEROMODELISME DELTA, representada pel sr. Antonio Sánchez Maldonado
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 CLUB PETANCA L'HOSPITALET CENTRE, representada pel sr. Andrés Fadrique

Baena.

 CORAL INFANTIL ELS MATINERS, representada per la sra. Rosa M. de Batlle Tàpies

 DONES DE SANT JOSEP, representada per la sra. Montserrat Arroyo Olivares

 GENT DE PAU, representat pel sr. Antonio Sans Guasch

 GRUP BOTIGUES DEL CENTRE I SANT JOSEP, representada per la sra. Pilar Palau 

Sabater

 JUBILADOS Y PENSIONISTAS SANT JOSEP, representada pel sr. Antonio Cabello

González

 LA TALAIA. ASS. PER LES FESTES DEL CENTRE, representada pel sr. Ricard 

Monrós Audí

 SETMANA DE CANT CORAL A L'HOSPITALET, representada pel sr. Vicenç Adrubau 

Suñé

- Sra. Mar Castro Linero

- Sr. Asensi Montoya Martínez

- Sr. José Mosteirin Cadenas

- Sra. Maria Segalà Novell

- Sr. Manuel Piñar López

d) SECRETARI DEL CONSELL: Sr. Carles Jordi Lavilla

SEGON.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple municipal en la primera sessió que 
tingui lloc.

TERCER.- INSTAR a la Presidenta del Consell del Districte per tal que convoqui la sessió 
extraordinària per a la constitució del Consell el proper 4 de novembre de 2019.

QUART.- COMUNICAR aquest Decret al gabinet de l’Alcaldia, a la Secretaria de l’Ajuntament, 
als/a les Regidors/es Presidents/es de Districte i fer difusió a totes les àrees de l’Ajuntament, 
mitjançant la publicació a la Intranet.

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a les persones designades, les quals podran 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 
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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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