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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 A 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 al ple de constitució del mandat 2015-2019, que va tenir lloc 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), regidora i regidors: Sra.
Sonia Esplugas González, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro,
els quals van conformar inicialment el grup polític municipal del Partit Popular, tal i com es
va comunicar al ple en sessió de 19 de juny de 2015, que 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 varen obtenir
representació en les eleccions municipals del 24 de maig de 2015.
ATÈS que aquesta composició inicial ha estat objecte de modificació segons consta a les
sessions plenàries de 24 de novembre de 2015 i 22 de desembre de 2015, en que es va
prendre coneixement de l’extinció del grup polític municipal Guanyem L’Hospitalet, i
l’adquisició pel regidor i per la regidora que el composaven de la condició de no adscrit/a i la
reducció de 8 a 7 dels grups polítics municipals.
ATÈS que el Ple el 27 de febrer de 2018 va prendre coneixement de l’expulsió del Partit
Popular del Regidor Sr. Francisco Javier Martín Hermosín, i en conseqüència la seva
declaració com a regidor no adscrit, amb efectes del 26 de gener de 2018.
ATÈS que per escrit de 24 d’octubre de 2018, registrat d’entrada a l’ajuntament el 29
d’octubre amb el núm. 81270/2018, la Secretaria del Comitè de Drets i Garanties del Partit
Popular a Catalunya, posa en coneixement de la Secretaria General del Ple la certificació de
l’acord del Comitè Nacional de Drets i Garanties del Partit Popular, adoptat el 22 d’octubre
de 2018, que confirma la resolució del Comitè de Drets i Garanties de Catalunya, d’expulsió
del Partit Popular del regidor Sr. Pedro Alonso Navarro.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple, accidental, LH 33/2018, de 31 d’octubre 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 i 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:
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PRIMER.- De l’expulsió del Partit Popular del Regidor Sr. Pedro Alonso Navarro, i en
conseqüència la seva declaració com a regidor no adscrit, amb efectes del 29 d’octubre 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. Pedro Alonso Navarro.
TERCER.- TRASLLADAR aquest presa de raó a l’Alcaldia, als/a les portaveus dels grups
polítics municipals, a la Gerència Municipal, a la Intervenció General municipal i la Tresoreria
General, als efectes adients.

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

Núria Marín Martínez

