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DICTAMEN PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 7776/2018, DE
31 D’OCTUBRE, PEL QUAL ES DETERMINA QUE LA PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC
MUNICIPAL DE PARTIT POPULAR, EXERCEIXI EL SEU CÀRREC EN RÈGIM DE
DEDICACIÓ EXCLUSIVA.
L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que
corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, DÓNA compte al Ple del Decret de l’Alcaldia
número 7776/2018, de 31 d’octubre, que literalment diu:
“VIST que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 19 de juny de 2015, va determinar el règim de
dedicació i retribucions dels membres de la Corporació, fixant en 18 el nombre de membres
electes que durant aquest mandat, poden exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva:
l’Alcalde/ssa, Tinents/es d’Alcaldia titulars d’Àrea, Regidors/es de Govern, Regidors/es
Presidents de Districte i els/les Regidors/es Portaveus dels Grups Polítics Municipals, que
no formen part de l’equip de govern, així com els que podran exercir-lo en règim de
dedicació parcial.
ATÈS que el Decret de l’Alcaldia núm. 5532/2015 de 19 de juny, va concretar inicialment, de
manera nominal els membres de la corporació que exercirien el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva i parcial, en compliment de l’acord del Ple de 19 de juny de 2015.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 4123/2016, de 23 de maig, es va acordar el
cessament del règim de dedicació exclusiva de la Sra. Sonia Esplugas González, amb motiu
del seu cessament com a portaveu del grup polític municipal del Partit Popular, amb efectes
del 23 de maig de 2016.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 4465/2016, d’1 de juny, es va determinar l’aplicació
del règim de dedicació exclusiva al nou regidor portaveu del grup polític municipal del Partit
Popular, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín, amb efectes de l’1 de juny de 2016.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 534/2018, de 29 de gener, es va declarar el
cessament en règim de dedicació exclusiva del Regidor Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín, amb efectes del 26 de gener de 2018.
VIST l’escrit de 31 d’octubre de 2018, signat per la regidora Sra. Sonia Esplugas González,
en el qual manifesta que accepta el càrrec de portaveu del grup polític municipal del Partit
Popular, amb efectes del dia 1 de novembre de 2018, i el règim de dedicació exclusiva, amb
efectes de la mateixa data, de conformitat amb l’acord del Ple de 19 de juny de 2015 i que
no incorre en causa d’incompatibilitat que l’impedeixi l’acceptació de la dedicació exclusiva.
VIST el que disposa l’art. 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim Local.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple, accidental de 31 d’octubre de 2018 (L'H
33/2018)
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Fent ús de les facultats que em confereix l’article 75.5 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i l’article 12.3 del Reglament orgànic del Ple vigent (BOP
12/01/2012),
HE RESOLT:
PRIMER.- DETERMINAR que la Regidora Sra. Sonia Esplugas González, com a nova
portaveu del grup polític municipal del Partit Popular, exercirà el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva, amb efectes de l’1 de novembre de 2018.
SEGON.- Les quanties de les retribucions econòmiques a percebre per la regidora que
exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva, son les fixades a l’acord del Ple de 19 de
juny de 2015, (BOP 03-07-2015) i restaran subjectes al règim d’incompatibilitats de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques.
TERCER.- ORDENAR al Servei de Recursos Humans, que porti a terme els tràmits que
siguin necessaris per a l’execució del present acord.
QUART.- DONAR COMPTE al Ple d’aquest Decret en la primera sessió que tingui lloc.
CINQUÈ.- FER PÚBLIC aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, de conformitat amb l’art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i a la seu electrònica municipal, en compliment de
l’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern de Catalunya.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a la regidora interessada.
SETÈ- TRASLLADAR aquest Decret a l'Alcaldia Presidència, als/a les portaveus dels grups
polítics municipals, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria
Municipal i al Servei de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.”
Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
L'Alcaldessa-Presidenta

Núria Marín Martínez

