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DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
8892/2018, DE 4 DESEMBRE, DE MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DELS GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, DETERMINADA PEL DECRET
6804/2015 DE 10 DE SETEMBRE I POSTERIOR MODIFICACIÓ PEL DECRET 4278/2016,
DE 26 DE MAIG.
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la Comissió Permanent de
Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de l’Alcaldia número 8892/2018, de 4 de
desembre, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DELS
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS
SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, DETERMINADA PEL
DECRET 6804/2015 DE 10 DE SETEMBRE I POSTERIOR MODIFICACIÓ PEL DECRET
4278/2016, DE 26 DE MAIG.
VIST el reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament 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 representant de cadascun
dels grups polítics municipals constituïts en el si de la corporació municipal i els/les Tinents/es
d’Alcaldia, 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.
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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.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia 6804/2015, de 10 de setembre, es va procedir a la
designació d’aquells/es membres del plenari del Consell Municipal de Serveis Socials, que
formen part d’aquest per raó del seu càrrec a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que al mateix Decret es van designar els/les vocals en representació dels grups
polítics municipals, en atenció a les propostes efectuades pels/per les respectius/ves
portaveus i que posteriorment es va modificar la composició del plenari pel que fa als grups
polítics municipals per Decret 4278/2016, de 26 de maig.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 27 de novembre de 2018,
va prendre coneixement de l’expulsió del Partit Popular del regidor Sr. Pedro Alonso Navarro
i la 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 al plenari del
Consell Municipal de Serveis Socials.
Aquesta Alcaldia – Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l’article 124.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.- MODIFICAR l’actual composició del plenari del Consell Municipal de Serveis Socials,
en relació als/ a les vocals en representació dels grups polítics municipals, 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 del plenari del Consell Municipal de Serveis Socials,
en relació a la representació dels grups polítics municipals que és la següent:
a) Per part del grup polític municipal del PSC-CP: Sr. Manuel Brinquis Pérez
b) Per part del grup polític municipal de Ciutadans: Sr. Jesús Amadeo Martín
González.
c) Per part del grup polític municipal d’ICV-EUiA-Piratas-E: Sr. Roberto Cerviño
Bouzas.
d) Per part del grup polític municipal d’ERC: Sr. Antoni Garcia i Acero.
e) Per part del grup polític municipal del PP: Sra. Sonia Esplugas González.
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f) Per part del grup polític municipal de CiU: Sra. Montserrat Morante i
Schiaffino.
g) Per part del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu: Sr. Christian
Giménez Márquez.
TERCER.- CONFIRMAR la delegació de la presidència del Consell, en el Tinent d’Alcaldia de
l’àrea de Benestar i Drets Socials, Sr. Cristian Alcázar Esteban i la designació del vicepresident,
Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, regidor de govern de Benestar Social, efectuades pel Decret de
l’Alcaldia 6804/2015, de 10 de setembre.
QUART.- CONFIRMAR la designació dels/de les Tinents/es d’Alcaldia, Regidors/es de Govern
i Regidors/es Presidents/es de Districte, efectuada pel Decret de l’Alcaldia 4278/2016, de 26 de
maig.
CINQUÈ.-. 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.
SISÈ.- 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
SETÈ.- TRASLLADAR aquest Decret a les persones designades, als/a les portaveus dels
grups polítics municipals i a la Secretaria del Consell Municipal dels Serveis Socials, així com a
les Àrees Municipals per mitjà de la publicació en la Intranet als efectes legals oportuns.”
Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
L'Alcaldessa-Presidenta

Núria Marín Martínez

