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Dilluns, 4 de novembre de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

ANUNCI

En  el  BOP  de  data  12  de  gener  de  2012,  es  va  fer  públic  el  text  íntegre  del  Reglament  Orgànic  de  Govern  i  
Administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, aprovat definitivament.

Per acord del  Ple de l’Ajuntament,  de 23 de juliol  de 2013, es va aprovar la modificació  d’aquest Reglament,  per 
adaptar-lo, a la Sentència del Tribunal Constitucional de 25 d’abril de 2013.

Durant  el  termini  d’exposició  pública  no  es  van  presentar  al·legacions  ni  reclamacions  a  l’aprovació  inicial  de  la 
modificació del Reglament, per la qual cosa, es va declarar aprovada definitivament amb efectes de data 3 d’octubre de 
2013.

Amb la modificació  aprovada es dóna nova redacció i  es deroguen els  preceptes que s’indiquen a continuació,  la 
transcripció literal de les modificacions aprovades és la següent:

a) Article 11 referit a les Competències de l’alcaldia. Es suprimeix de l’apartat 4 l’expressió "i els seus membres". El nou 
apartat 4 de l’article 11 s’aprova amb la redacció següent:

"4. La delegació es podrà efectuar en favor dels/ de les Tinents/es d’alcaldia, en la Junta de Govern Local, en la resta de 
regidors/es, en els coordinadors i directors generals u altres òrgans similars, dins de les limitacions que determina la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local."

b) Article 12.- Dels actes administratius que dicta l’alcaldia i els dictats per delegació d’aquesta. Es suprimeix de l’apartat 
3 l’expressió "els/les Delegat municipals/es del govern"; i en relació a l’apartat 7 es suprimeix la expressió "i els Delegat  
municipals/es de govern". El nous apartats 3 i 7 de l’article 12 s’aproven amb la redacció següent:

"3.  S’anomenaran  Resolucions,  els  actes  administratius  que  dictin  en  exercici  de  les  facultats  delegades  els/les 
Tinents/es d’alcaldia, els/les regidors/es delegats/des i el personal directiu.

7. L’alcaldia, els/les Tinents/es d’alcaldia i els/les regidors/es delegats/es per iniciativa pròpia, o a proposta dels òrgans 
directius de l’Àrea corresponent, podran dictar Instruccions amb la finalitat de dirigir l’activitat dels òrgans i organismes 
que integren la administració municipal,  les quals es faran públiques a la intranet municipal  i  seran notificades als 
serveis afectats".

c) Article 15.-Naturalesa, composició i funcions de la Junta de Govern Local: Es suprimeix l’apartat 2.c) del precepte.

d) Article 19.- Desenvolupament de les sessions de la Junta de Govern Local. Es suprimeix a l’apartat 1 l’incís final que 
diu: "i que els membres assistents en condició de regidors/es superin els que no ostenten aquesta condició". L’apartat 3 
es deroga en la seva totalitat. El nou apartat 1 de l’article 19 s’aprova amb la redacció següent:

"1. Les sessions de la Junta de Govern Local, s’iniciaran amb la comprovació del quòrum per a la vàlida celebració de la 
sessió, es requereix que hi siguin presents l’alcalde/ssa i el/la Regidor/a Secretari/a, o aquells membres de la corporació 
que legalment els substitueixin. Serà necessària l’assistència, en primera convocatòria de la majoria absoluta del total 
dels membres que integren la Junta de Govern Local."

e) Article  20.-  Competències de la  Junta de Govern Local.  Es suprimeix  de l’apartat  2  l’expressió "en la  resta de 
membres de la Junta de Govern Local". El nou apartat 2 de l’article 20 s’aprova amb la redacció següent:

"2. La Junta de Govern Local, podrà delegar les seves competències pròpies, d’acord amb el procediment que es recull  
en el present reglament i sempre que no tinguin caràcter d’indelegables, en els/les Tinents/es d’alcaldia, en la resta dels/ 
de  les  regidors/es,  en  els/les  coordinadors/es  i  els/les  directors/es  generals  o  altres  òrgans  similars,  dins  de  les 
limitacions que determina la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local."

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

30
25

64
4



2

Dilluns, 4 de novembre de 2013

f) Article 21.-  Configuració de les Àrees de Govern.  Es suprimeixen dels apartats 1 i  4 l’expressió "o Consellers/es 
municipals de Govern" i "en els Consellers/es municipals de Govern" respectivament. Els nous apartats 1 i 4 de l’article 
21 s’aproven amb la redacció següent:

"1.  Les Àrees de Govern constitueixen el primer nivell essencial de l’organització municipal i comprenen un o varis 
sectors funcionals de l’activitat administrativa municipal. La direcció del seu govern s’exercirà sota la titularitat d’un/a 
Tinent/a d’alcaldia o Regidor/a membre de la Junta de Govern Local.

4. Existirà un Àrea d’alcaldia que dependrà directament de l’alcalde o l’alcaldessa, la qual portarà a terme la seva 
activitat, bé directament o per mitjà de delegació parcial, en els/les regidors/es o en els/les coordinadors/es o els/les 
directors/es generals."

El que es fa públic, als efectes de l’inici de la vigència de la modificació reglamentària, fent constar que contra el present  
reglament no procedeix interposar recurs de reposició en atenció a les determinacions previstes a l’art. 107.3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques; essent impugnable per mitjà de la 
interposició  directa  de  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  de 
conformitat amb el que preveu els articles 25 i 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,  Reguladora de la Jurisdicció  
Contenciosa Administrativa.

L’Hospitalet, 16 d’octubre de 2013
La vicesecretària, en funcions de secretària general del Ple, M. Teresa Redondo del Pozo

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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