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El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 27/02/2018, va adoptar l'acord que es transcriu a
continuació:

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA RELATIU A LA PRESSA
DE CONEIXEMENT PEL PLE DE L’EXPULSIÓ D’UN REGIDOR DEL GRUP POLITIC DEL
PARTIT POPULAR I LA DECLARACIÓ COM REGIDOR NO ADSCRIT.
L’Alcaldessa-Presidenta en exercici de les facultats que li atorga l’article 124.4.ñ) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, posa en coneixement del Ple,
previ el Dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el següent:
ATÈS que en el ple de constitució, el 13 de juny de 2015, varen prendre possessió dels seus
càrrecs els 3 membres de la corporació proclamats electes per la candidatura del partit popular
a les eleccions municipals, convocades pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març. (BOE 77,
de 31.03.2015): la regidora Sra. Sonia Esplugas González, i els regidors Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro, els quals conformen des del seus inicis el grup
polític municipal del Partit Popular.
ATÈS que el ple en sessió de 19 de juny de 2015, es va donar per assabentat de la
constitució, denominació i composició dels 8 grups polítics municipals que inicialment van
conformar la corporació coincidint amb la totalitat de llistes electorals que van obtenir
representació en les eleccions municipals del 24 de maig de 2015.
ATÈS que per acord del ple de 24 de novembre de 2015, convalidat per acord del 22 de
desembre de 2015, es va prendre coneixement d’una nova composició dels grups polítics
municipals del consistori que passaven de 8 a 7, com a conseqüència de l’extinció, del grup
polític municipal Guanyem L’Hospitalet i l’adquisició del regidor i la regidora que el
conformaven com no adscrits.
ATÈS que per escrit de 15 de novembre de 2017, registrat d’entrada a l’ajuntament amb el
núm. 82607, la Secretaria del Comitè de Drets i Garanties del Partit Popular a Catalunya, posa
en coneixement d’aquesta Secretaria la certificació de l’acord adoptat pel Comitè el 2 de
novembre de 2017, que transcriu en la part resolutiva literalment amb el text següent:
“PRIMERO.- Sancionar al Sr. D. FRANCISCO JAVIER MARTÍN HERMOSÍN, con la
expulsión del Partido Popular como responsable de una infracción muy grave especificada
en el fundamento de derecho segundo de esta Propuesta de Resolución.
SEGUNDO.- Notifiquese la presente Resolución al interesado con indicació de que, en el
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plazo de diez días hàbiles, podrá recurrir la presente Propuesta de Resolución en alzada
ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías”·
ATÈS que la Secretaria General del ple per escrit de 17 de novembre de 2017, va oficiar al
Partit Popular de Catalunya per tal que concretés la data dels efectes de l’expulsió, ja que no
constava a l’escrit i que al text de la resolució es feia referència a l’acord com a “proposta de
resolució” susceptible de recurs d’alçada davant el Comitè Nacional de Drets i Garanties del
Partit Popular.
ATÈS que en data 26 de gener de 2018, amb el número de registre d’entrada a l’ajuntament
8114, es presenta nou escrit signat per la Secretaria del Comitè de Drets i Garanties de
Catalunya de 25 de gener, per la qual posa en coneixement de la Secretaria general del ple la
resolució de 15 de gener de 2018, del Comitè Nacional de Drets i Garanties del Partit Popular
que confirma l’acord del 25 d’octubre de 2017 del Comitè de Drets i Garanties del Partit
Popular a Catalunya d’expulsió del regidor Sr. Martín Hermosín.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple, LH 3/20108, de 29 de gener de 2018,
incorporat a l’expedient.
En compliment de l’art. 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, l’art. 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’art. 21 del Reglament Orgànic del Ple.
El Ple, a proposta de l’alcaldia-presidència, amb el dictamen previ de la Comissió Permanent
de Presidència, ES DÓNA PER ASSABENTAT:
PRIMER.- De l’expulsió del Partit Popular del Regidor Sr. Francisco Javier Martín Hermosín, i
en conseqüència la declaració com a regidor no adscrit, amb efectes del 26 de gener de 2018,
de conformitat amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim local.
SEGON.- NOTIFICAR aquesta presa de raó al Partit Popular, al grup polític municipal del
Partit Popular i al regidor Sr. Martín Hermosín.
TERCER.- TRASLLADAR aquest presa de raó a l’Alcaldia, a la Gerència Municipal, als/a les
Portaveus dels grups polítics municipals, a la Intervenció General municipal i la Tresoreria
General, als efectes adients.

…/Continua
U0104/250-U0908/1 [0290 IVT]

Ajuntament de L’Hospitalet
Al c a l d i a - P r e s i d è n c i a

Secretaria General del Ple
[Secció de Secretaria del Ple]

Trasllat d'Acord de Ple
U0104/250 Sessió: 2/2018 de 27/02/2018 (Núm. Ord.: 001)
Full 3
Grups Polítics
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu
Christian Giménez Márquez
Casa

La qual cosa us comunico perquè en tingueu coneixement i als efectes
corresponents.
Atentament,
La Secretària General del Ple

Sig. M. Teresa Redondo del Pozo
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