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M. TERESA REDONDO DEL POZO, SECRETÀRIA GENERAL DEL PLE DE L'EXCM.
AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.
FAIG CONSTAR:
Que en sessió extraordinària celebrada pel Ple de l'Ajuntament en data 21 de juny de 2019, es
va adoptar l’acord que transcrit literalment diu:
DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, LA
DESIGNACIÓ DELS/DE LES RESPECTIUS/VES PORTAVEUS I LA COMPOSICIÓ DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE PORTAVEUS.
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article 123.1.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, dona compte al ple municipal de:
ATÈS que el 15 de juny de 2019 va tenir lloc el ple constitutiu de la nova corporació municipal,
nascuda de les eleccions del 26 de maig de 2019, en el qual van prendre possessió del seu
càrrec la totalitat dels/de les regidors/es que integren el consistori municipal, i va ser
proclamada l’Alcaldessa de conformitat amb el que preveuen els articles 195 i 196 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general.
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 municipals, en els
municipis de població superior a 20.000 habitants.
VIST que els articles 20 i següents del vigent Reglament Orgànic del Ple (BOP 12.01.2012)
desenvolupen les previsions legals i determinen que els grups municipals es constitueixen per
mitjà d’escrit signat per tots/es els/les regidors/es que escollits/des per la mateixa candidatura
electoral hagin expressat la seva voluntat de integrar-se en el grup polític municipal, cosa que
es formalitza per mitjà d’escrit presentat en el registre municipal de la corporació dins dels 5
dies hàbils següents a la sessió constitutiva del ple.
VIST que l’apartat 4 del citat article 20 preveu que l’escrit contindrà la designació del/de la
portaveu titular i en el seu cas, del/de la suplent o suplents del respectiu grup, regulació que es
reitera i s’amplia a l’art. 24 del Reglament Orgànic del Ple.
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’Alcalde/ssa, que
ostentarà la presidència i pels/per les portaveus dels grups polítics municipals, corresponent la
secretaria a la Secretaria General del Ple.
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VIST que tots els grups polítics municipals han presentat el seu escrit d’adscripció i designació
de portaveus, resultat dels quals és que la totalitat dels/de les regidors/es que conformen la
corporació resten integrats/des ens els respectius grups polítics municipals, que coincideixen
amb las les llistes electorals que van obtenir representació en les eleccions municipals de 26 de
maig de 2019.
VISTA la Providència de l’Alcaldia, mitjançant la qual s’insta a la Secretaria General del ple, per
tal de que realitzi els actes administratius necessaris per a la redacció d’un dictamen referent a
la constitució dels grups polítics municipals, la designació dels/de les respectius/ves portaveus i
la composició de la Junta Municipal de Portaveus.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple de 30 de maig de 2019 (LH 17/2019).
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, en exercici de les facultats que li confereix l’article
124.4.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i art. 20.6 del
Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament vigent (BOPB 12.01.2012), el Ple, ES DONA PER
ASSABENTAT DE:
I.- La constitució, la denominació i la composició dels 5 grups polítics municipals d’aquest
consistori de conformitat amb la relació següent:
A. GRUP POLITIC DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC), composat per 14 membres de dret, igual al nombre de regidors/es
obtinguts pel Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés en les
eleccions municipals del 26 de maig de 2019, tal i com consta a l’escrit del 15 de juny de
2019 que figura incorporat a l’expedient,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ
FRANCESC J. BELVER I VALLÈS
ROCÍO DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ
CRISTIAN ALCÁZAR ESTEBAN
MARÍA ÁNGELES SARIÑENA HIDALGO
JAUME GRAELLS I VEGUIN
MARIA TERESA REVILLA SÁNCHEZ
JOSÉ CASTRO BORRALLO
LAURA GARCIA MANOTA
JESÚS HUSILLOS GUTIÉRREZ
OLGA GÓMEZ FERNÁNDEZ
DAVID QUIRÓS BRITO
MARIA DOLORES RAMOS ZAFRA
CRISTOBAL PLAZA LAO

B. GRUP POLITIC D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC-AM), composat
per 5 membres de ple dret, igual al nombre de regidors/es obtinguts per ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL, en les eleccions municipals del 26
de maig de 2019, tal i com consta a l’escrit de 15 de juny de 2019 que figura incorporat a
l’expedient.
1.
2.
3.
4.
5.

ANTONI GARCIA i ACERO
ROSA BATALLA I PASCUAL
JORGE GARCÍA i MUÑOZ
LLUISA CARMONA I MARTÍNEZ
XAVIER MOMBIELA I QUINTERO

C. GRUP POLITIC DE CIUTADANS PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs), composat per 4
membres de ple dret, igual al nombre de regidors/es obtinguts per Ciutadans- Partido de la
Ciudadania en les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, tal i com consta a l’escrit
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de 15 de juny de 2019 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

D. GRUP POLITIC DE L’HOSPITALET EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM (LHECPECG), composat per 3 membres de ple dret, igual al nombre de regidors/es obtinguts per
l’Hospitalet En Comú Podem- En Comú Guanyem en les eleccions municipals del 26 de
maig de 2019, tal i com consta a l’escrit de 15 de juny de 2019 que figura incorporat a
l’expedient,
1. ANA MARIA GONZÁLEZ MONTES
2. SERGIO MORENO RUIZ
3. NÚRIA LOZANO MONTOYA
E. GRUP POLITIC MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE L’HOSPITALET (PP), que està
composat per 1 membre de ple dret, igual al nombre de regidores obtingudes pel Partit
Popular- Partido Popular, en les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, tal i com
consta a l’escrit de 15 de juny de 2019 que figura incorporat a l’expedient.
1. SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ
II.- De la designació dels/de les PORTAVEUS TITULARS I SUPLENTS de cadascun dels grups
polítics municipals, de conformitat amb els escrits referits als apartats anteriors del present, que
són els/les regidors/es següents:
A. GRUP POLITIC MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA.
(PSC) .
Portaveu titular: FRANCESC J. BELVER VALLÈS
Portaveu 1r. suplent: JAUME GRAELLS i VEGUIN
B. GRUP POLITIC MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. (ERCAM).
Portaveu titular: ANTONI GARCIA i ACERO
Portaveu 1r. suplent: JORGE GARCÍA i MUÑOZ
Portaveu 2n. suplent: ROSA BATALLA i PASCUAL
C. GRUP POLITIC MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA. (Cs).
Portaveu titular: MIGUEL MANUEL GARCÍA VALLE
Portaveu 1r. suplent: RAINALDO RUIZ NARVAEZ
Portaveu 2n. suplent: MARÍA CARMEN ESTEBAN FERNÁNDEZ
D. GRUP POLITIC MUNICIPAL
GUANYEM (LHECP-ECG).

L’HOSPITALET

EN

COMÚ

PODEM-EN

COMÚ

Portaveu titular: ANA GONZÁLEZ MONTES
Portaveu 1r. suplent: SERGIO MORENO RUIZ
Portaveu 2n. suplent: NÚRIA LOZANO MONTOYA
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E. GRUP POLITIC MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE L’HOSPITALET (PP).
Portaveu titular: SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ
III.- De la composició de la JUNTA MUNICIPAL DE PORTAVEUS d'aquest Ajuntament, la qual
resta integrada pels/per les membres següents:
- PRESIDENTA: L’Alcaldessa, Sra. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ, la qual podrà delegar la
presidència de la Junta de Portaveus, de manera permanent u ocasional, en un/una Tinent/a
d’alcaldia, de conformitat amb l’art. 26.2 del Reglament Orgànic del Ple.
-

VOCALS:
 Grup Polític Municipal del PSC. Portaveu: Sr. FRANCESC J. BELVER VALLES
 Grup Polític Municipal d’ERC-AM. Portaveu: Sr. ANTONI GARCIA i ACERO
 Grup Polític Municipal de Cs. Portaveu: Sr. MIGUEL M. GARCÍA VALLE
 Grup Polític Municipal de LHECP-ECG. Portaveu: Sra. ANA GONZÁLEZ MONTES
 Grup Polític Municipal del PP. Portaveu: Sra. SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ.

IV.- Fer constar que a les reunions de la Junta Municipal de Portaveus assistirà el/la portaveu
titular de cadascun dels grups polítics municipals, si bé de conformitat amb l’art. 26.1 del
Reglament Orgànic del Ple, els/les portaveus suplents actuaran de manera automàtica en
substitució del/de la titular en cas d’absència.
V.- COMUNICAR aquest assabentat a l’Alcaldia-Presidència, als grups polítics municipals, a
la Secretària General del Ple, a l’Assessoria Jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General
Municipal i a la Tresoreria, i fer difusió a totes les àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació
a la Intranet.
VI.- DIFONDRE la composició dels grups polítics municipals, els/les seus portaveus i la
composició de Junta Portaveus al portal de transparència de conformitat amb el que disposa
l’article 8.1.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació i
bon govern.

F_GRPFIRMA_CAPS
Signat digitalment per:
La secretaria General del Ple
María Teresa Redondo del Pozo
26-06-2019 16:34
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