
Extracte: 
 
Acta de l'Ajuntament Ple 
Sessió ordinària en primera convocatòria 
Número de la sessió: 2012/5 
Data: vint-i-quatre d'abril de dos mil dotze 
 
DICTAMEN 2.- PER A LA CONCESSIÓ DE CINC TÍTOLS HONO RÍFICS 
DE DISTINCIÓ CIUTADANA, PER L’ANY 2012. 
 
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació 
s’aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, adoptant-
se els acords que figuren en la seva part dispositiva: 
 
ATÈS que l’article 3 del Reglament Municipal d’Honors i Distincions, aprovat, en forma 
de Text Refós el 19 de gener de 2004, i l’entrada en vigor del qual es va produir el 8 de 
febrer de 2004, preveu entre els honors i distincions que pot conferir aquest 
Ajuntament, per premiar mèrits especials o serveis extraordinaris a la Ciutat de 
l’Hospitalet, són entre d’altres el PREMI DE DISTINCIÓ CIUTADANA. 
 
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 2396 de 8 de març de 2012 es va incoar 
expedient per a la concessió dels títols honorífics de distinció ciutadana d’acord amb el 
que disposa el Reglament Municipal d’Honors i Distincions, al temps que es va 
procedir a efectuar nomenament d’instructor i secretària de l’expedient de conformitat 
amb el procediment previst als articles 17 i 18 del Reglament Municipal d’Honors i 
Distincions. 
 
ATÈS que en sessió de 30 de març de 2012 es van presentar a la Junta de Portaveus 
les candidatures proposades per al premi de distinció ciutadana. 
 
ATÈS que l’Instructor de l’expedient Sr. Francesc J. Belver Valles, ha formulat en data 
10 d’abril de 2012 proposta a l’Alcaldia de concessió de cinc títols honorífics de 
distinció ciutadana a diferents persones i entitats amb l’acord unànime de la Junta de 
Portaveus reunida en sessió de 30 de març de 2012. 
 
VIST que l’article 17 del mateix text reglamentari expressament preveu que aquest 
Ajuntament podrà atorgar el títol honorífic de distincions ciutadanes a les persones o 
entitats que desenvolupin el seu treball a la ciutat, sobresurtin per la especial projecció 
social de la seva tasca o per un fet de singular rellevància; assenyalant que una 
vegada acordada la concessió d’aquesta distinció, la Presidència de la Corporació 
haurà d’assenyalar el dia i hora on es reuniran per fer lliurament solemne a les 
persones o entitats del diploma que acredita la distinció. 
 
VIST que l’article 19.4 del Reglament Municipal d’Honors i Distincions, preveu que 
correspon al Ple amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres 
l’acord que acordi la concessió dels honors i distincions regulats en el Reglament, 
prèvia la tramitació del procediment previst als articles 18 i 19. 
 
VIST l’informe jurídic de la Secretaria General de data 1 de març de 2012 (L’H 
12/2012) que figura incorporat a l’expedient. El Ple, a proposta de l’Alcaldia i amb el 
dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia. 
 
ACORDA:PRIMER.- ATORGAR cinc títols honorífics de DISTINCIÓ CIUTADANA, de 
conformitat amb la proposta realitzada per l’Instructor de l’expedient i amb l’acord 



unànime de la Junta de Portaveus, per ser totalment mereixedors i mereixedores 
d’aquesta distinció, a favor de les persones següents: 
 
• FUNDACIÓ SANTA EULÀLIA 

• ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE COL·LECTIUS DE DISMINUÏTS DE 

L’HOSPITALET 

• COMUNITAT EDUCATIVA JOAQUIM RUYRA 

• DR. JAUME IGLESIAS SOLÀ 

• MATILDE MARCÉ I PIERA 

 
SEGON.- ACORDAR que el lliurament dels cinc títols honorífics de Distinció 
Ciutadana serà portat a terme en acte públic i solemne el dia i data que es determini 
per Decret de l’Alcaldia Presidència. 
 
TERCER.- INSCRIURE un extracte d’aquest acord, referit a l’atorgament dels títols 
honorífics de Distinció Ciutadana, a les persones anteriorment esmentades, en el 
Llibre d’Honors i Distincions d’aquest Ajuntament. Els títols, segons determina l’article 
4 del Reglament d’Honors i Distincions, només tenen caràcter honorífic, sense que en 
cap cas puguin generar cap tipus de dret econòmic o administratiu. 
 
QUART.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord, a les persones a les quals se’ls hi 
atorguen els títols de Distinció Ciutadana, a l’Alcaldia Presidència, als Portaveus dels 
Grups Polítics, al Gabinet de l’Alcaldia i a la Secretaria General de l’Ajuntament, als 
efectes legals oportuns. 
 


