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DICTAMEN PER DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 8889/2018, DE
4 DE DESEMBRE, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LA
COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS DETERMINADA ACTUALMENT
PELS DECRETS 443/2018, DE 23 DE GENER I 1570/2018, DE 9 DE MARÇ.
L’Alcaldessa-Presidenta, en compliment del que preveu l’article 20 del Reglament orgànic
dels òrgans de defensa de la ciutadania davant l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat:
Síndic/a i Comissió de Suggeriments i Reclamacions, (BOPB 22-08-2017), DONA COMPTE
AL PLE del Decret de l’Alcaldia 8889/2018, de 4 de desembre, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA PER MODIFICAR LA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LA
COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS DETERMINADA ACTUALMENT
PELS DECRETS 443/2018, DE 23 DE GENER I 1570/2018, DE 9 DE MARÇ.
ATÈS que l’Ajuntament en sessió ordinària del Ple del 25 de juliol de 2017, va aprovar
definitivament el Reglament orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i
Reclamacions, (en endavant RODCLH) amb la resolució dels suggeriments i les
al·legacions presentades a l’aprovació inicial; el text íntegre del qual va ser publicat al BOPB
de 22 d’agost de 2017 i la ressenya al DOGC núm. 7442, de 28 d’agost.
VIST que l’article 13 del RODCLH, determina que sota la denominació Comissió de
Suggeriments i Reclamacions de L’Hospitalet actuarà l’òrgan d’existència obligatòria previst
a l’art. 132 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i que l’art.
14 en relació a la seva composició recull entre els vocals un/a regidor/a en representació
de cadascun dels grups polítics municipals del consistori i, si s’escau, els/les regidors/es no
adscrits/es.
VIST que l’article 18.a del RODCLH, determina que els/les vocals, regidors/es membres de
la corporació, seran designats/des i revocats/des lliurement per escrit dels/de les portaveus
dels respectius grups polítics municipals, d’entre els/les regidors/es que integren el seu grup,
designació que podrà incloure un/a regidor/a vocal titular i un/a regidor/a vocal suplent, que
actuaran de manera indistinta a la Comissió.
VIST que en execució de les previsions del reglament pel Decret de l’Alcaldia 443/2018, de
23 de gener, del qual es va donar compte al ple en sessió de 27 de febrer de 2018, es va
delegar la Presidència de la Comissió i es va declarar la composició nominal de la Comissió
de Suggeriments i Reclamacions de L’Hospitalet i que aquesta composició es va modificar
pel Decret de l’Alcaldia 1570/2018, de 9 de març.
ATÈS que el Ple municipal en sessió de 27 de novembre de 2018 va prendre raó de
l’expulsió del Partit Popular del regidor Sr. Pedro Alonso Navarro, amb la conseqüent
adquisició de la condició de regidor no adscrit.
ATÈS que per escrit de 28 de novembre de 2018, signat per la portaveu del grup polític
municipal del Partit Popular, s’ha modificat la representació d’aquest grup en diferents
òrgans municipals, entre ells, la comissió de suggeriments i reclamacions.
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VIST que l’article 20 del reglament estableix que l’Alcaldia per mitjà de Decret concretarà la
composició nominal de la comissió i d’aquest es donarà compte al Ple en la primera sessió
que tingui lloc.
Aquesta Alcaldia-Presidència,
DISPOSA:
PRIMER.- MODIFICAR l’actual composició de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions de
L’Hospitalet, en relació als/ a les vocals membres de la corporació, per raó de l’expulsió del
Partit Popular del regidor Sr. Pedro Alonso Navarro, amb la conseqüent adquisició de la
condició de regidor no adscrit.
SEGON.- CONCRETAR la composició de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions de
L’Hospitalet, que de conformitat amb els Decrets de l’Alcaldia 443/2018 i 1570/2018, de 9 de
març i la modificació recollida a l’apartat anterior, és la següent:
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés
Vicepresidenta: Sra. Sonia Esplugas González (designada per acord de la Comissió de
Suggeriments i Reclamacions en sessió extraordinària de 13 d’abril de 2018 )
Vocals:
 Membres de la Corporació:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
Vocal titular: Sr. Manuel Brinquis Pérez
Vocal suplent: Sr. José Castro Borrallo
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
Vocal titular: Sr. Miguel Manuel García Valle
Vocal suplent: Sr. Rainaldo Ruíz Narváez
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
Vocal titular: Sra. Ana González Montes
Vocal suplent: Sra. Juliana Carballeira Pascual
d) Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
Vocal titular: Sr. Antoni Garcia i Acero
Vocal suplent: Sr. Jorge (Coque) García i Muñoz
e) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
Vocal titular: Sra. Sonia Esplugas González
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
Vocal titular: Sr. Jordi Monrós Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
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Vocal titular: Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidors/a no adscrits/a:
Sr. Rafael Jiménez Ariza
Sra. Cristina Santón Ramiro
Sr. Francisco Javier Martín Hermosín
Sr. Pedro Alonso Navarro
 Membres del Consell de Ciutat:
Sr. José Manuel Banderas Vozmediano
Sra. Fernanda Sánchez Alcántara
Secretari/a: M. Teresa Redondo del Pozo, Secretaria General del Ple, sense perjudici de la
facultat de delegació prevista a l’art. 19 del RODCLH.
TERCER.- NOTIFICAR aquest Decret als grups polítics municipals i als/ a la regidors/a no
adscrits/a.
QUART.- TRASLLADAR aquest Decret a l’Alcaldia-Presidència, a la Secretaria General del
Ple i a l’Oficina dels òrgans de defensa de la ciutadania.
CINQUÈ.- FER PÚBLIC aquest Decret al portal web municipal en compliment de l’article
9.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
SISÈ.- DONAR COMPTE AL PLE en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement i als efectes adients, de conformitat amb el que determina l’article 20 del
RODCLH.”

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

Núria Marín Martínez

