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PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA RELATIVA
A LA CONCESSIÓ DE MEDALLES DE LA GUÀRDIA URBANA DE L’HOSPITALET A LA
COL·LABORACIÓ CIUTADANA.

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, publicats
en el BOPB de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de
Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:

ATÈS que el Reglament de distincions de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat,
publicat al BOP de 29-04-2015, regula el procediment i els requisits per a la concessió de les
distincions que podrà atorgar l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat de Llobregat per tal
de premiar els/les funcionaris/es del Cos de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat,
d'altres Forces i Cossos de Seguretat, així com a aquelles persones, entitats, empreses i
institucions, publiques o privades que siguin mereixedores d'aquest reconeixement.
VIST que l'article 14 del mateix reglament determina que les medalles de la Guàrdia Urbana
a la col·laboració ciutadana tenen per finalitat distingir a les persones, físiques o jurídiques,
associacions, entitats o institucions públiques o privades, amb o sense ànim de lucre, que
hagin contribuït d'una manera notòria amb el seu suport a aquesta Guàrdia Urbana, premiant
especialment, aquelles actuacions quotidianes que es puguin situar per sobre del nivell
normal d'exigibilitat en el compliment dels seus deures.
ATÈS que l'article 15 del reglament estableix el procediment per dur a terme la concessió
d'aquestes medalles i a l'apartat 3 es preveu que amb els informes relatius a les persones o
entitats que es proposen s'ha d'elaborar una proposta de concessió de medalles que s'ha
de sotmetre a informe, no vinculant, de la Junta de Portaveus abans de la redacció de la
proposta definitiva.
VIST els informes emesos per l’ Intendent Major en cap de la Guàrdia Urbana de
L'Hospitalet, de proposta de concessió de la medalla, que consta a l'expedient.
VIST que el Tinent d' Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme va presentar
proposta a la Junta de Portaveus de conformitat amb l'art. 15 del Reglament esmentat, i que
aquesta ha estat informada favorablement en sessió de 25 d’octubre de 2018.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic de Seguretat, Convivència i Civisme.
Per tot això,
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El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- CONCEDIR les Medalles de la Guàrdia Urbana a la col·laboració ciutadana, a
les següents persones:
•
•

Sr. Manuel Piñar López,
President de la Federació Associació de veïns de
L’Hospitalet.
Sr. Rachid Jaouad, ciutadà a títol individual.

SEGON.- TRASLLADAR aquesta resolució, a la Alcaldia, a la Presidència de la Comissió
de Distincions i a la Prefectura de la Guàrdia Urbana.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Tinent d'alcaldia de Seguretat, Convivència i Civisme

José Maria García Mompel

