Acord de Ple Núm.: [14]U010400/00268
Full: 1/2

Reg.Expedients núm.: 239/2016

DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL
CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, ACTUALMENT
DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE 2016, 22 DE
NOVEMBRE DE 2016, 27 DE JUNY DE 2017 I 27 DE FEBRER DE 2018.
ATÈS que per acord de l’Ajuntament Ple en sessió de 29 de gener de 2013 es va aprovar
definitivament del Reglament orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat
(ROPC), que inclou, entre d’altres, la regulació jurídica del Consell de ciutat de conformitat
amb el que determina l’article 131 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de
règim local i que es va publicar integrament el text aprovat al BOP de 25 de febrer de 2013,
entrant en vigor al dia següent d’aquesta publicació.
ATÈS que en compliment del que disposa l’article 49 de l’esmentat reglament, l’Alcaldia per
Decret 7761/2015, de 7 d’octubre va iniciar el procediment per a la constitució del Consell de
Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat incorporant el calendari de les operacions de constitució
del plenari del Consell.
ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 23 de febrer de 2016, es
van nomenar els membres del Plenari del Consell de Ciutat.
ATÈS que per acords del Ple, en sessions ordinàries de 22 de novembre de 2016, 27 de
juny de 2017 i 27 de febrer de 2018, es va acordar modificar parcialment la composició del
Plenari respectivament, pel que fa als representants d’alguna de les entitats que en formen
part.
ATÈS que l’article 48.j. del reglament estableix que formen part del Plenari com a vocals, un
representant de cada una de les entitats, fins a un màxim de 75, presents a l’Hospitalet,
inscrites al Registre municipal d’entitats, amb una antiguitat mínima de 2 anys, que estiguin
al corrent de les seves obligacions legals i fiscals.
VIST l’escrit, dirigit a la Secretaria del Consell de Ciutat, per la Federación Coordinadora de
Entidades Andaluzas de L’Hospitalet, per mitjà del que es notifica el canvi del seu
representant al Plenari del Consell de Ciutat.
ATÈS que l’article 49.1 del reglament orgànic de participació ciutadana determina que
s’elevarà al Ple municipal la proposta de nomenament dels 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:
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PRIMER.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació de la
Federación Coordinadora de Entidades Andaluzas de L’Hospitalet, al Sr. Pedro García
Centeno.
SEGON.- DECLARAR vigent el nomenament de la resta de membres del plenari del Consell
de Ciutat, acordats pel Ple de l’Ajuntament en sessions de 23 de febrer de 2016, 22 de
novembre de 2016, 27 de juny de 2017 i 27 de febrer de 2018.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la persona designada i DONAR TRASLLAT a la
Secretaria del Consell de Ciutat.
QUART.- PUBLICAR aquest acord al portal web municipal.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
L'Alcaldessa-Presidenta

Núria Marín Martínez

