Acord de Ple Núm.: [14]U010400/00277
Full: 1/6

Reg.Expedients núm.: 2681/2016

DICTAMEN PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA MODIFICACIÓ EN LA
COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, LA DESIGNACIÓ DE PORTAVEU
I LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PORTAVEUS.
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, i l’article 20.6 del reglament
orgànic del Ple de l’Ajuntament, posa en coneixement del ple, previ el dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència:
VIST que l’apartat 3 de l’art. 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local determina que als efectes de l’actuació corporativa els/les membres de les
corporacions locals es constituiran en grups polítics, i en el mateix sentit es regula a l’art.
50.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de regim local de Catalunya, que determina l’existència obligatòria dels grups
polítics en els municipis de població superior a 20.000 habitants.
ATÈS que el Ple en sessió de 19 de juny de 2015 es va donar per assabentat de la
constitució, denominació i composició dels grups polítics municipals i de la Junta Municipal
de Portaveus com a resultat de les eleccions que van tenir lloc el 24 de maig de 2015, les
quals van donar com a resultat la conformació de vuit grups polítics municipals
corresponents a les llistes electorals següents: Grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP); Grup polític municipal de
Ciutadans-Partido de la Ciudadania (C’s); Grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa - Pirates de Catalunya-Entesa (ICV-EUiA-Pirates-E);
Grup polític municipal del Partit Popular (PP); Grup polític municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-Acord Municipal (ERC); Grup polític municipal Guanyem L’Hospitalet (GL’H);
Grup polític municipal de Convergència i Unió (CIU); Grup polític municipal Candidatura
d’Unitat Popular-Poble Actiu (CUP- Poble Actiu).
ATÈS que el Ple en sessió de 24 de novembre de 2015, convalidat en sessió de 22 de
desembre de 2015, va prendre coneixement d’una nova composició dels grups polítics
municipals del consistori vigent en aquell moment, com a conseqüència de l’extinció del grup
polític Guanyem L’Hospitalet (GL’H) i la declaració com a no adscrits del regidor i la regidora
que conformaven aquest grup.
ATÈS que el Ple en sessió de 27 de setembre de 2016, es va donar per assabentat de la
modificació del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés (PSC-CP) com a conseqüència del cessament per renúncia de la regidora Sra.
Mercè Perea i Conillas i la incorporació a aquest grup del nou regidor Sr. David Quirós Brito.
ATÈS que el Ple en sessió de 27 de febrer de 2018, va prendre coneixement de l’expulsió
del grup polític municipal del Partit Popular, amb efectes del 26 de gener de 2018, del
regidor Sr. Francisco Javier Martín Hermosín, aleshores portaveu d’aquest grup amb la seva
declaració com a regidor no adscrit, com a conseqüència de la seva expulsió del Partit
Popular.
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ATÈS que el Ple en aquesta mateixa sessió, ha pres coneixement de l’expulsió del grup
polític municipal del Partit Popular, del regidor Sr. Pedro Alonso Navarro, amb efectes del 29
d’octubre de 2018, amb la seva declaració com a regidor no adscrit, com a conseqüència de
la seva expulsió del Partit Popular.
VIST que l’article 22 del reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament vigent (BOP 12 de gener
de 2012) determina al seu apartat 1 que els/les membres de les corporacions locals que no
s’integren en un grup polític de la formació electoral per la qual van ser escollits/es, els/les
que abandonin el grup del qual en formaven part o fossin expulsats/es del seu grup
passaran a tenir la condició de membres no adscrits/es. En el mateix sentit l’article 20.5
d’aquest reglament.
VIST que de conformitat amb l’art. 26 del Reglament Orgànic del Ple, la Junta Municipal de
Portaveus, estarà composada, com a membres de ple dret amb vot i veu, per l’Alcaldessa,
que ostentarà la presidència i pels/per les portaveus dels grups polítics municipals,
corresponent la secretaria a la Secretaria General del Ple.
VIST que el ple municipal en sessió de 27 de febrer de 2018, es va donar per assabentat de
la nova composició de la Junta Municipal de Portaveus vigent en l’actualitat.
ATÈS que en l’escrit de 31 d’octubre de 2018, la regidora Sra. Sonia Esplugas González,
manifesta que, com a única component del grup accepta el càrrec de portaveu del grup
polític municipal del Partit Popular, amb efectes del dia 1 de novembre de 2018.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, amb el dictamen previ de la comissió permanent
de Presidència, ES DÓNA PER ASSABENTAT DE:
PRIMER.- La nova composició, amb efectes del 29 d’octubre de 2018, dels grups polítics
municipals i els/la regidors/a no adscrits/a que integren el Consistori, que comporta una
modificació en l’actual composició, que consta a l’assabentat de la sessió del Ple del 27 de
febrer de 2018, i que en versió refosa, resta com es determina a continuació:
A. GRUP POLITIC DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP), composat per 11 membres de dret, igual al nombre de
regidors/es obtinguts/es pel Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés en les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, tal i com consta als escrits
de 13 de juny de 2015 i 26 de juliol de 2016, els quals figuren incorporats a l’expedient:
1
2
3
4
5
6
7
8

NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ
FRANCESC JOSEP BELVER I VALLÈS
JOSE MARÍA GARCÍA MOMPEL
CRISTIAN ALCAZAR ESTEBAN
ROCÍO RAMÍREZ PÉREZ
MANUEL BRINQUIS PÉREZ
JAUME GRAELLS I VEGUIN
MARÍA ÁNGELES SARIÑENA HIDALGO
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9 JOSÉ CASTRO BORRALLO
10 JESÚS HUSILLOS GUTIÉRREZ
11 DAVID QUIROS BRITO
B. GRUP POLITIC DE CIUTADANS PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s), composat per 4
membres de ple dret, igual al nombre de regidors/es obtinguts/es per Ciutadans Partido
de la Ciudadania en les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, tal i com consta a
l’escrit de 13 de juny de 2015 que figura incorporat a l’expedient,
1
2
3
4

MIGUEL MANUEL GARCÍA VALLE
MARÍA CARMEN ESTEBAN FERNÁNDEZ
RAINALDO RUIZ NARVAEZ
JESÚS AMADEO MARTÍN GONZÁLEZ

C. GRUP POLITIC D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA-PIRATES DE CATALUNYA-ENTESA (ICV-EUiA-Pirates-E), composat
per 3 membres de ple dret, igual al nombre de regidors/es obtinguts/es per Iniciativa per
Catalunya Verds -Esquerra Unida i Alternativa -Pirates de Catalunya –E en les eleccions
municipals del 24 de maig de 2015, tal i com consta a l’escrit de 13 de juny de 2015 que
figura incorporat a l’expedient,
1
2
3

ANA GONZÁLEZ MONTES
JULIANA CARBALLEIRA PASCUAL
IVAN NIETO MARTÍNEZ

D. GRUP POLITIC D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD
MUNICIPAL (ERC), composat per 2 membres de ple dret, igual al nombre de regidors
obtinguts per ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL, en
les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, tal i com consta a l’escrit de 13 de juny
de 2015 que figura incorporat a l’expedient.
1
2

ANTONI GARCIA i ACERO
JORGE GARCÍA i MUÑOZ

E. GRUP POLITIC DEL PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR (PP), composat per 1
membre, que és la regidora que actualment consta com a única integrant d’aquesta
formació política com a conseqüència de l’expulsió dels altres dos regidors que
inicialment la conformaven i conseqüent adquisició de la condició de regidors no adscrits:
el regidor Sr. Francisco J. Martín Hermosín, amb efectes del 26 de gener de 2018, tal
com consta a la sessió del ple de 27 de febrer de 2018, i el regidor Sr. Pedro Alonso
Navarro, amb efectes del 29 d’octubre de 2018, que és l’objecte de la present
modificació.
1

SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ

F. GRUP POLITIC DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU), composat per 1 membre de ple
dret, igual al nombre de regidors obtinguts per la federació Convergència i Unió, en les
…/continua
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eleccions municipals del 24 de maig de 2015, tal i com consta a l’escrit de 13 de juny de
2015 que figura incorporat a l’expedient.
1

JORDI MONRÓS i IBÁÑEZ

G. GRUP POLÍTIC CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU (CUP-Poble
Actiu), composat per 1 membre de ple dret, igual al nombre de regidors obtinguts per
Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu, en les eleccions municipals del 24 de maig de
2015, tal i com consta a l’escrit de 13 de juny de 2015 que figura incorporat a l’expedient.
1

CHRISTIAN GIMÉNEZ MÁRQUEZ

H. REGIDORS/A NO ADSCRITS/A: La resta de membres que integren la corporació, ho
fan en la seva condició de regidors i regidora no adscrits/a que per ordre de data
d’adquisició d’aquesta condició són:
1
2
3
4

RAFAEL JIMÉNEZ ARIZA
CRISTINA SANTON RAMIRO
FRANCISCO JAVIER MARTIN HERMOSIN
PEDRO ALONSO NAVARRO

SEGON.- Dels/de les portaveus titulars i suplents de cadascun dels grups polítics
municipals, que comporta la modificació dels actuals que figuren a l’assabentat de la sessió
del Ple del 27 de febrer de 2018 i que són els/les regidors/es següents:
A. GRUP POLITIC DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP)
Portaveu titular: FRANCESC JOSEP BELVER I VALLÈS
Portaveu 1r. suplent: JAUME GRAELLS I VEGUIN
B. GRUP POLITIC DE CIUTADANS PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s).
Portaveu titular: MIGUEL MANUEL GARCÍA VALLE
Portaveu 1r. suplent: RAINALDO RUIZ NARVAEZ
Portaveu 2n. suplent: MARÍA CARMEN ESTEBAN FERNÁNDEZ
C. GRUP POLITIC d’ INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA-PIRATES DE CATALUNYA-ENTESA (ICV-EUiA-Pirates-E)
Portaveu titular: ANA GONZÁLEZ MONTES
Portaveu 1r. suplent: JULIANA CARBALLEIRA PASCUAL
Portaveu 2n. suplent: IVAN NIETO MARTÍNEZ
D. GRUP POLITIC D’ESQUERRA
MUNICIPAL (ERC),
…/continua
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Portaveu titular: ANTONI GARCIA i ACERO
Portaveu suplent: JORGE GARCÍA i MUÑOZ
E. GRUP POLITIC DEL PARTIT POPULAR-PARTIDO POPULAR (PP), amb efectes de l’1
de novembre de 2018.
Portaveu: SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ
F. GRUP POLITIC DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU),
Portaveu: JORDI MONRÓS i IBÁÑEZ
G. GRUP POLÍTIC CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR POBLE ACTIU (CUP-Poble
Actiu),
Portaveu: CHRISTIAN GIMÉNEZ MÁRQUEZ
TERCER.- De la composició de la JUNTA MUNICIPAL DE PORTAVEUS d'aquest
Ajuntament, la qual resta integrada amb efectes del 1 de novembre de 2018, de conformitat
amb l’art. 26 del Reglament Orgànic del Ple, pels membres següents:
- PRESIDENTA: L’Alcaldessa, Sra. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ, que serà substituïda pel
cas d’absència pels/per les Tinents/es d’Alcaldia per ordre del seu nomenament.
-

VOCALS:
1

2

3

4

Grup Polític PSC

Grup Polític C’s

Grup Polític ICVEUiA-Pirates-E
Grup Polític ERC

Portaveu titular

Sr. Francesc J. Belver Valles

Portaveu suplent

Sr. Jaume Graells i Veguin

Portaveu titular

Sr. Miguel Manuel García Valle

1r. Portaveu suplent

Sr. Rainaldo Ruiz Narváez

2a. Portaveu suplent

Sra. M. Carmen Esteban Fernández

Portaveu titular

Sra. Ana Ma. González Montes

1r. Portaveu suplent

Sra. Juliana Carballeira Pascual

2n. Portaveu suplent

Sr. Iván Nieto Martínez

Portaveu titular

Sr. Antoni García i Acero

Portaveu suplent

Sr. Jorge García i Muñoz

5

Grup Polític PP

Portaveu

Sra. Sonia Esplugas González

6

Grup Polític CiU

Portaveu

Sr. Jordi Monrós i Ibáñez

7

Grup Polític CUP-PA

Portaveu

Sr. Christian Giménez Márquez
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QUART.- NOTIFICAR aquest assabentat als/a les portaveus dels diferents grups polítics
municipals i als/a la regidors/a no adscrits/a d’aquest ajuntament.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest assabentat a l’Alcaldia-Presidència, a la Secretaria
General del Ple, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria Municipal, així com a
totes les Àrees municipals mitjançant la publicació a la Intranet per al seu coneixement.
Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
L'Alcaldessa-Presidenta

Núria Marín Martínez

