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DICTAMEN RELATIU A LA RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DE L’ACTA
DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL 24 D’ABRIL DE 2018, APROVADA
DEFINITIVAMENT EL 22 DE MAIG DE 2018.
L'alcaldia, en exercici de les facultats que li corresponen com a Presidenta del Ple municipal,
de conformitat amb el que preveu l’article 123.5.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència
el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que l’ajuntament va celebrar la sessió ordinària del ple corresponent al mes d’abril el
dia 24. L’acta de la sessió, redactada per la secretaria general del ple, va ser sotmesa a
l’aprovació del ple municipal en la sessió del 22 de maig de 2018, resultant aprovada per
unanimitat dels/de les membres de la corporació presents a la sessió, sense la formulació de
cap esmena.
ATÈS que amb posterioritat a l’aprovació de l’acta de la sessió, es va posar de manifest pel
propi grup polític municipal, l’existència d’un error en la transcripció de les votacions del
regidor de la CUP-PA, en el punt número 24 de l’ordre del dia de la sessió: “MOCIÓ PER LA
DEROGACIÓ DE LA REFORMA LABORAL I PER L’INCREMENT DEL SMI” que havia estat
objecte de votació per acords separats, error que es dedueix de la pròpia acta, ja que la
manifestació de vot del regidor Sr. Giménez no coincideix amb la transcripció posterior.
VIST el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, relatiu a la facultat de les
administracions públiques de rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes.
VIST l’informe jurídic de la Secretaria General del Ple de 28 de juny de 2018 (L’H 21/2018)
que figura incorporat a l’expedient.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECTIFICAR l’error material de l’acta de la sessió del ple de 24 d’abril de 2018,
aprovada definitivament el 22 de maig, en relació a la descripció de les votacions que figuren
al punt 24 de l’ordre del dia de la sessió, la qual afecta a les votacions dels punts 1, 2, 4, 5, 6
i 7, en el sentit de fer constar que la votació del Sr. Christian Giménez, és a favor de tots els
punts i en contra del punt núm.3, si bé no suposa alteració del resultat d’aprovació integra
d’aquesta moció.
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SEGON.- FACULTAR la secretària general del ple per tal que procedeixi a incorporar
aquesta rectificació a l’acta de la sessió prèviament a la seva transcripció al llibre d’actes del
ple, així com fer les rectificacions necessàries en les actes publicades per a fer efectiva la
rectificació aprovada.
TERCER.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord als grups polítics municipals i al gabinet de
l’alcaldia i a la Secretaria General del Ple de l’Ajuntament, als efectes legals oportuns.

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

Núria Marín Martínez

