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CODI DE VERIFICACIÓ 0G5O1H0T2K144H0P0LTM
F_RESOLUCION

PROCEDIMENT U450 Consells de districte

EXPEDIENT NÚM. AJT/42972/2019 DOCUMENT NÚM. 518019/2019

ÀREA Districte VI

UNITAT Districte VI (Bellvitge i Gornal)

RESOLUCIÓ DEL/DE LA REGIDOR/A PRESIDENT/A DEL DISTRICTE VI (BELLVITGE - GORNAL) 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 6554/2019, de 6 de setembre, 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, corresponent 
ara efectuar la resolució que conté la composició nominal del Consell de Districte per aplicació de l’art. 
34.3 de l’esmentat Reglament.

ATÈS que l’art. 33.B) del vigent ROPC determina que formaran part del consell de districte, entre 
d’altres, un/a representant d’una associació de veïns/es de cadascun dels barris que s’integren en el 
Districte. I que l’art. 34.4.d estableix que els/les de les associacions de veïns de cada barri, cas que 
existeixi més d’una, seran determinades per acord majoritari entre elles, trametent a l’efecte a la 
Secretaria del Consell el document que acrediti la designació. L’article continua dient que en cas que no 
s’arribi a un acord correspondrà la representació a l’entitat que figuri inscrita amb més antiguitat en el 
registre municipal d’entitats.
VIST que en data 09/09/2019 es va convocar a l’Ass. de Veïns de Bellvitge i a l’Ass. de Veïns Independent 
de Bellvitge, ambdues del barri de Bellvitge, a una compareixença a la Regidoria del Districte, per tal de 
determinar l’associació que s’havia d’integrar al Plenari del Consell de Districte.
VISTOS els certificats d’inscripció al registre municipal d’entitats de les dues associacions que consten a 
l’expedient.
ATÈS que cap de les dues associacions va comparèixer i a falta d’acreditació de l’acord, de conformitat 
amb el que determina l’art. 34.4.d del ROPC, correspon la representació de les associacions de veïns, a 
l’Ass. de Veïns de Bellvitge, per ser la que figura amb major antiguitat al Registre Municipal d’Entitats.
VISTA la instància presentada el 13/09/2019 pel Sr. Juan Carlos del Rio Pin, en representació de 
Coalición por Hospitalet/ Coalició per L’Hospitalet, amb número de registre E/89426/2019, 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 
VI, “al ser una entidad de carácter significativo (Coalición por Hospitalet / Coalició per L’Hospitalet) en el 
distrito”.
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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.

Aquesta Regidoria Presidència del Districte VI ( Bellvitge - Gornal ) 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 VI, 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.
SEGON.- DESIGNAR com a membres del Consell de Districte VI (Bellvitge - Gornal) a l’empara de l’art. 
33.4.b i l’acord del Ple de 21 de juny de 2019, els/les 5 veïns/es i entitats per raó de la seva tasca 
significativa a l’àmbit territorial del Districte els següents:
- Sr. Xavier Castellano Girós
- Sra. Juliana Carballeira Pascual
- Sr. Josep Anguera Saez
- Sr. Joaquin Villaverde Ramos
- Sra. Rosa Corral Martí
TERCER.- DETERMINAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE VI (BELLVITGE – GORNAL) 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: Sr. Cristóbal Plaza Lao
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.

 Sr. Antoni García i Acero, Regidor en representació del grup polític municipal d’ERC-AM.

 Sr. Rainaldo Ruiz Narvaez, Regidor en representació del grup polític municipal de Cs.

 Sra. Nuria Lozano Montoya, Regidora en representació del grup polític municipal de LHECP-

ECG.

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

 Sr. Roque Fernández Fernández, representant de l’Associació de Veïns del barri de 

Bellvitge.

 Sr. Antonio Yañez Monteagudo, representant de l’Associació de Veïns del barri de Gornal.

 COORDINADORA DE ENTIDADES Y VECINOS DEL GORNAL representada per Pedro Bergillos

 COLLA DE DIABLES DE BELLVITGE representada per Flora Helguera

 GRUP DE TEATRE INDEPENDENT DE GORNAL per Concepción González

 GRUP DE DONES DEL GORNAL representada per Núria Farré Pallarés

 JUBILADOS Y PENSIONISTAS CASAL ERMITA representada per Cancio Ramírez

 ASSOCIACIO ESPORTIVA BELLSPORT representada per Maria Dolores Rivodigo

 AS. DE VEÏNS INDEPENDENT DE BELLVITGE representada per Montse Abolafia

 AMPA ESCOLA PARE ENRIC D’OSSÓ representada per Susana Gil

 RUGBY CLUB L’HOSPITALET representada per Jenny Merino

 AMPA ESCOLA BERNAT METGE representada per Almudena Cuadrado

 AMIGOS DE LA MUSICA DE BELLVITGE representada per Angela Carmona

 COMISSIO DE FESTES BELLVITGE – LA MARINA representada per Vicente Jorge

 CLUB DEPORTIVO PETANCA GORNAL representada per Ramon Echepares

 AS. DE COMERCIANTES I PETITS EMPRESARIS DE BELLVITGE representada per Daniel 
González Lucas
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 ASS. EDUCATIVA NOU QUITXALLES representada per Maria Luisa Rodríguez

 CLUB ESPORTIU ALHENYA representada per José Antonio Montoya

 SABOGA. MEDI AMBIENT, SOCIETAT I CULTURA representada per Natividad Vicente

 AS. JUVENIL PLA DE LLOBREGAT representada per Mónica Tena Sánchez

 Sr. Xavier Castellano Girós

 Sra. Juliana Carballeira Pascual

 Sr. Josep Anguera Saez

 Sr. Joaquin Villaverde Ramos

 Sra. Rosa Corral Martí

d) SECRETÀRIA DEL CONSELL: Sra. Yolanda Ruiz Muñoz
QUART.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple municipal en la primera sessió que tingui lloc.

CINQUÈ.- INSTAR al President del Consell del Districte per tal que convoqui la sessió extraordinària per a 
la constitució del Consell el proper 4 de desembre de 2019.

SISÈ.- 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.

SETÈ.- 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 
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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