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FAIG CONSTAR: Que per Decret de l’Alcaldia 615/2020, de 22 de gener, es va iniciar el
procediment, amb el nomenament d’instructor i secretaria, per a la concessió del títol de fill
adoptiu de L’Hospitalet i un cop anonimitzades les dades personals, es transcriu literalment a
continuació:
“DECRET DE L’ALCALDIA D’INICI DEL PROCEDIMENT, AMB EL NOMENAMENT
D’INSTRUCTOR I SECRETARIA, PER A LA CONCESSIÓ DEL TÍTOL DE FILL ADOPTIU DE
L’HOSPITALET AL SR. J. H.
VIST l’article tercer, apartat b) del text refós del Reglament d’honors i distincions vigent (BOPB
núm. 176, de 24.07.2007) que inclou dintre de les categories d’honors i distincions que
l’Ajuntament de l’Hospitalet pot conferir, per a premiar mèrits especials o serveis extraordinaris
prestats a la Ciutat, el títol honorífic de “Fill/a Adoptiu/va de L’Hospitalet”.
VIST que l’article 6 del mateix text reglamentari defineix el títol de fill/a adoptiu/va com la
categoria d’honors i distincions, que podrà atorgar-se a les persones que sense tenir la
residència a la ciutat, hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis
prestats en benefici o honor de L’Hospitalet i que hagin assolit una consideració pública notòria.
ATÈS que el Sr. J. H. des de la direcció del Mobile World Congres ha prestat especial atenció
al reconeixement de L’Hospitalet, contribuint així a la projecció internacional de la nostra ciutat.
VIST que l’article 18 del Reglament d’honors i distincions, assenyala que per a l’atorgament de
qualsevol dels honors que se’n preveuen es requereix la prèvia instrucció d’un expedient
administratiu, incoat per l’Alcaldia, ja sigui d’ofici o a petició de persones físiques o jurídiques,
degudament motivat i que en el mateix Decret es nomenarà un/a Instructor/a i/o un/a
Secretari/a de l’expedient, amb la finalitat de realitzar totes les diligències necessàries per a
investigar els mèrits de les persones proposades.
VIST que l’article 19 del mateix Reglament exigeix que l’Instructor/a practiqui totes les
diligències que fossin necessàries per investigar els mèrits de les persones proposades; i si
s’escau, sol·liciti els informes o rebi declaració de persones o representants que puguin
subministrar les dades, antecedents o referències per l’esclariment dels fets. I que una vegada,
portades a terme les diligències anteriorment assenyalades, l’Instructor/a haurà d’elevar a
l’Alcaldia - Presidència, una proposta de resolució motivada de les persones designades per al
lliurament del Títol de fill/a adoptiu/va; i que aquesta s’haurà de sotmetre al ple municipal, com
a òrgan competent per acordar, amb el quòrum de la majoria absoluta, la concessió del títol de
Fill/a Adoptiu/va.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple, de 22 de de 2020 (L’H 05/2020).
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L’Alcaldessa-Presidenta en exercici de les facultats que li atorguen els articles 124.4.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 18 i següents del text refós del
Reglament municipal d’honors i distincions,
DISPOSO:
PRIMER.- INCOAR expedient per a la concessió del títol de Fill Adoptiu de L’Hospitalet, en
favor del Sr. J. H., de conformitat amb el que preveuen els articles 6 i 18 i següents del vigent
text refós del Reglament municipal d’honors i distincions.
SEGON.- NOMENAR instructor de l’expedient al Tinent d’alcaldia, Sr. Francesc Josep Belver
Vallès i Secretària a la Sra. Montserrat Pérez Lancho, Assessora de l’alcaldia, per tal que
procedeixin a realitzar la pràctica de quantes diligències considerin necessàries per investigar
els mèrits de la persona proposada, sol·licitant, si s’escau, els informes i declaracions que
fossin adients per a tal finalitat i pel cas que concloguin que concorren els requisits necessaris,
formulin proposta de resolució a aquesta Alcaldia.
TERCER.- DONAR TRASLLAT d’aquest Decret al gabinet de l’Alcaldia, a la gerència
municipal, als/a les portaveus dels grups polítics municipals i fer-ho públic a la pàgina web
municipal.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret al Tinent d’alcaldia, Sr. Francesc Josep Belver Vallès i a
l’assessora de l’alcaldia Sra. Montserrat Pérez Lancho, amb indicació dels recursos que figuren
a continuació.
Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, no es podrà interposar cap
recurs. No obstant això, contra el nomenament d’instructor/a i secretari/a es podrà formular
recusació per les causes i en la forma prevista a l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.”
F_GRPFIRMA_CAPS
Signat digitalment per:
La secretària general del Ple
María Teresa Redondo del Pozo
28-01-2020 12:45
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