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PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A CONCRETAR LA COMPOSICIÓ DEL 
CONSELL CONSULTIU I ASSESSOR DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
MUNICIPALS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. 
 
 
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 28 de gener de 
2014, va aprovar inicialment el reglament orgànic d’organització i funcionament dels 
serveis de comunicació municipals de L’Hospitalet de Llobregat i que el Ple en 
sessió ordinària de 27 de maig de 2014, va resoldre les al·legacions presentades i 
va aprovar definitivament el reglament. 
 
VIST que el text íntegre del reglament es va publicar al BOPB el 23 de juny de 2014 
(publicat anunci de rectificació l’11 de juliol de 2014) i va entrar en vigor el dia 
següent de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb la 
seva disposició final, és a dir, el 24 de juny de 2014.  
 
ATÈS que el reglament, al seu article 7, preveu l’existència del Consell Consultiu i 
Assessor i el Consell Executiu i de Programació, com a òrgans garants de la 
participació dels grups socials i les entitats sense ànim de lucre més representatives 
de la ciutat, així com de les formacions polítiques amb representació al consistori de 
L’Hospitalet. 
 
ATÈS que els articles 9 i següents del reglament regulen la composició i designació 
dels membres del Consell Consultiu i Assessor. 
 
VIST que l’article 9 estableix la composició del Consell Consultiu i Assessor, que 
inclou el vicepresident al seu apartat B, i que segons l’apartat 3.b de l’article 10 del 
referit reglament correspondrà la vicepresidència al vocal designat pel segon grup 
municipal en nombre de membres que no formi part de l’equip de govern municipal. 
 
ATÈS que segons l’apartat c de l’article 8 formen part com a vocals un/a 
representant de cadascun dels grups polítics municipals constituïts en el si de la 
Corporació Municipal i que segons l’apartat 3.c de l’article 10 els representants dels 
diferents grups polítics municipals no hauran d’ostentar necessàriament la condició 
de regidor. 
 
VISTOS els escrits dels portaveus en els quals es designen els representants dels 
diferents grups polítics municipals. 
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ATÈS que segons l’apartat c de l’article 9 formaran part com a vocals 10 membres 
dels que integren el Plenari del Consell de Ciutat de L’Hospitalet, que de conformitat 
amb l’article 10.3.d seran designats per acord del Plenari del Consell entre aquells 
que no ostentin la condició de regidors. 
 
VIST el certificat expedit per la secretària del Consell de Ciutat amb el vistiplau de la 
presidència relatiu a l’acord de designació dels 10 representants que li corresponen. 
 
ATÈS que també en formaran part com a vocals tres professionals acreditats en 
l’àmbit de la comunicació general i/o local i que segons l’article 10.3.e, aquests seran 
designats per acord de la Junta de Govern Local previ l’informe d’idoneïtat de la 
Junta de Portaveus en atenció a la seva especial rellevància en l’àmbit de la 
comunicació general i/o local. 
 
VIST que la Junta de Portaveus en sessió de 19 d’abril de 2016, ha informat 
favorablement la proposta que li havia estat presentada.  
 
ATÈS que l’article 11 preveu que la persona que desenvolupi el càrrec de secretari/a 
del Consell serà el funcionari que es designi per acord de la Junta de Govern Local. 
 
ATÈS que de conformitat amb l’article 10.1 del reglament d’organització i 
funcionament dels serveis de comunicació municipals de L’Hospitalet de Llobregat, 
el procediment de constitució del Consell Consultiu i Assessor es portarà a terme per 
acord de la Junta de Govern Local que concretarà la composició del Consell a la 
vista dels nomenaments efectuats. 
 
La Junta de Govern Local a proposta de l’Alcaldessa, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- NOMENAR com a membres del Consell Consultiu i Assessor dels serveis 
de comunicació municipals, de conformitat amb l’article 9, les següents persones: 
 

PRESIDENT Sr. Francesc J. Belver Valles 

VICEPRESIDENT Sr. Miguel Manuel Garcia Valle 

SECRETARI Sra. M. Dolores Quirós Brito 

VOCALS 

Representants Grups polítics municipals 

Pel Grup Polític Municipal del PSC Sr. Carlos García-Pastor Yuste 
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Pel Grup Polític Municipal del C’s Sr. Miguel Manuel Garcia Valle 

Pel Grup Polític Municipal del PP Sra. Sonia Esplugas González 

Pel Grup Polític Municipal d’ICVEUiA Sra. Ana González Montes 

Pel Grup Polític Municipal d’ERC Sr. Antoni Garcia i Acero 

Pel Grup Polític Municipal de CiU Sra. Núria Rosell Mir 

Pel Grup Polític Municipal de CUP-PA  Sr. Khristian Giménez Márquez 

Representants Plenari Consell de Ciutat 

Sr. Felipe Campos i Rubio Sr. Robert Escribano Martínez 

Sra. Eugenia Delgado Mata Sr. Kiko Segura Domínguez 

Sr. Manuel Piñar López Sr. Vicenç Ibáñez Bou 

Sr. Eduard Galí Villanueva Sra. Antonia Mercader Pinel 

Sra. María Segalà i Novell Sra. Desiree Fuertes Martínez 

Professionals àmbit comunicació 

Sr. Joan Trias i Navarro 

Sr. Albert Balanzà i Prims 

Sra. Soledad Domínguez Sierra 

 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord a la primera sessió del Ple que tingui 
lloc. 
 
TERCER.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i notificar-ho a les 
persones designades. 
 
QUART.- Traslladar aquest acord a la Gerència i al Consell d’Administració de La 
Farga GEM S.A.,  així com als portaveus dels grups polítics municipals. 
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Això no obstant, la Junta de Govern Local, acordarà el que consideri més adient. 
 

L’Hospitalet,               
L'Alcaldessa-Presidenta, 

      
 

 
 
 

Núria Marín Martínez 
 

 
 


