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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 12/2017
Data: vint-i-vuit de novembre de dos mil disset
Hora: 17.00 hores fins 20.50 hores
Lloc: Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sra.

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Jose M Garcia Mompel
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Manuel Brinquis Pérez
Jaume Graells i Veguin
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Rocío Ramírez Pérez
David Quirós Brito
Miguel Manuel Garcia Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narvaez
Jesús Amadeo Martín González
Ana González Montes
Ivan Nieto Martínez
Juliana Carballeira Pascual
Fco. Javier Martín Hermosín
Sonia Esplugas Gonzalez
Pedro Alonso Navarro
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
Jordi Monrós i Ibañez
Christian Gimenez Marquez
Rafael Jimenez Ariza
Cristina Santon Ramiro
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Interventora general
Secretària general del Ple

Constatada l‟existència del quòrum previst a l‟article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d‟abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d‟abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s‟entra en l‟examen i debat dels assumptes
relacionats a l‟Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 24 D’OCTUBRE DE 2017.
Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 24 d‟octubre de 2017, es pregunta si existeix alguna
objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment
de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda a tothom, abans de donar lectura a l‟ordre del dia, com tots saben, el
passat dissabte 25 de novembre es va commemorar el Dia Internacional per
l‟eliminació de la violència envers les dones, una data que a l‟any 1999 l‟ONU va
donar caràcter oficial, i és per aquest motiu que avui a la Junta de Portaveus s‟ha
acordat que abans d‟iniciar-se aquest Ple, faríem un minut de silenci com expressió
del nostre rebuig a qualsevol forma de violència vers les dones i molt especialment
en record a les 45 víctimes que durant aquest any 2017 han mort a Espanya a
causa de la violència masclista, 6 d‟elles a Catalunya. Per tant, faríem un minut de
silenci.

Minut de silenci.
Gràcies, i ara sí faríem lectura de l‟ordre del dia del Ple, Sra. Secretària. Sí, també
s‟ha fet un acord per part de la Junta de Portaveus, de fer una Declaració
Institucional i sí que li pregaria a la Sra. Secretària que faci lectura abans de
començar també l‟ordre del dia.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
Declaració Institucional d‟Adhesió al Manifest pel Dia Internacional per a l‟eliminació
de la violència envers les dones.
Amb motiu de la commemoració el dia 25 de novembre de 2017 del Dia
internacional per a l‟eliminació de la violència envers les dones, la Generalitat de
Catalunya, les Diputacions provincials catalanes, la FMC i la ACM han impulsat el
següent manifest:
Avui, en el Dia internacional per a l‟eliminació de la violència envers les dones,
tornarem a denunciar i recordar allò que hauria de ser una obvietat. I ho farem les
vegades que calgui. No és una queixa. No és un caprici. Estem reivindicant els
nostres drets fonamentals.
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La violència masclista no és un problema de les dones. És un problema de tothom,
tots i totes. I no són casos aïllats ni inevitables. Les dades són alarmants i només
com a societat podem eradicar-la. No és fàcil. Hem heretat una tradició on les
dones aguanten amb silenci, patiment i sentiment de culpa les agressions. Perquè
encara vivim en una cultura masclista que ha normalitzat les conductes delictives
contra les dones.
Ja n‟hi ha prou. Cal construir una societat que no toleri la violència masclista.
Perquè ara l‟estem tolerant. I no és un desig ni un somni: és una necessitat urgent.
N‟estem tipes. Estem tipes de tanta violència sexual. A la pròpia llar, al carrer, a la
feina. On sigui i quan sigui. Exercida per la parella, per l‟exparella, per familiars, per
companys, per coneguts o per desconeguts. Estem tipes de ser notícia, de convertir
les dones assassinades en xifres, de ser víctimes, que ens matin, que ens insultin,
que ens grapegin, que ens violin, que ens vexin, que ens utilitzin. I tot, només pel fet
d‟haver nascut dones.
Estem tan tipes, que avui ens dirigim a vosaltres. Qui contribueix a perpetuar la
violència masclista. Qui us amagueu o passeu desapercebuts però sabem que hi
sou. Avui us assenyalarem.
Als violadors: sí, vosaltres, els homes que ens heu forçat, que heu utilitzat la vostra
força física, l‟amenaça o la coerció per sotmetre‟ns, que no heu volgut escoltar un
no, els que us penseu que arriba un moment que ja és massa tard per dir que no.
Encara que siguis marit, company, amic o acabat de conèixer. No és no, sempre. I
quan sentis no, ni ens toquis. Només un sí és un sí. I aquest sí pot ser que no en
qualsevol moment o en una altra ocasió. Quan utilitzeu les drogues, l‟alcohol i les
substàncies químiques per anul·lar la capacitat de decisió de les dones és
masclisme disfressat d‟estratègia de submissió. Mai, en cap cas, la pèrdua de
consciència és sinònim de consentiment.
Als abusadors: els que utilitzeu una suposada autoritat, a la feina, a casa, a la
família, per sotmetre‟ns, per agredir-nos, per fer-nos por, per fer-nos mal, per fernos xantatge, per coaccionar-nos, per utilitzar-nos en el vostre benefici i pels
vostres interessos. Cap càrrec, cap responsabilitat, cap autoritat és més important
que la nostra llibertat. No teniu cap poder sobre el nostre cos.
Als assetjadors: els que ens molesteu pel carrer, a les festes majors, al transport
públic, a la feina o a casa. Els que us refregueu contra els nostres cossos al metro.
Els que exhibiu els vostres genitals a l‟autobús. Els que ens perseguiu. Els que ens
envieu missatges amenaçadors per mòbil o per correu electrònic. Els que controleu
els nostres telèfons. Els que ens assetgeu a través de les xarxes socials. Els que
espereu en un pàrking, en un ascensor, en un portal o ens perseguiu dient-nos allò
que per a vosaltres són inofensives “floretes”. Els que ens insulteu quan no
acceptem les vostres propostes. Deixeu-nos en pau. Si us diem que no, no insistiu.
No és timidesa. És que les dones som lliures per decidir amb qui volem estar i,
sobretot, amb qui no volem estar.
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Als maltractadors: la violència és la vostra manera il·legítima d‟exercir el poder. Els
que aprofiteu la intimitat o privacitat per colpejar, per matar, per vexar, per agredir
sexualment, per espantar. O per matar i maltractar els nostres infants. Això us
empobreix com a homes i és un delicte que ha de ser perseguit per la justícia. Sou
criminals. Les dones no som propietat de ningú.
Als i les que calleu però sabeu què passa: qui els hi rieu les gràcies als assetjadors,
qui heu consentit que es maltractés o es violés una dona, qui heu mirat cap a l‟altra
banda, qui no heu recriminat un abús de poder... Ja n‟hi ha prou. Parleu.
Assenyaleu. No sigueu còmplices. Sigueu íntegres o també us convertireu en
culpables. Esteneu la mà a qui ho necessita de veritat. No tolereu la violència contra
cap dona. No sou agents passius, teniu molt a dir, per aturar-los a ells i per a
acompanyar-les a elles.
Presentadors i presentadores de televisió que feu espectacle de la violència
masclista. Amb la vostra feina mal feta contribuïu a perpetuar la cultura de la
violència. Ja n‟hi ha prou de veure maltractadors i violadors per televisió que es fan
les víctimes i justifiquen el seu comportament. Prou de convertir víctimes en titelles
al servei de l‟audiència. Prou d‟estigmatitzar dones maltractades, de perseguir-les
pel carrer, de buscar on s‟amaguen. Prou de vulnerar el seu dret a la intimitat i
destruir la seva privacitat i la dels seus fills i les seves filles. No confongueu
l‟audiència: l‟amor no és possessió. L‟enamorament no és propietat. La violència
contra les dones no és un espectacle. Fer-ho va contra l‟ètica periodística, contra la
responsabilitat professional, contra els drets de les persones i els infants.
Periodistes i mitjans de comunicació que quan informeu de la violència contra les
dones dieu que les dones es moren. Les dones no es moren. A les dones les
maten. Les assassinen. A veure si ho enteneu d‟una vegada. Assenyaleu el
masclisme com a causa d‟aquesta violència.
Periodistes que quan maten una dona o els seus infants pregunteu al veïnat com
era l‟assassí. Ens és igual saber si saludava o si era bon veí. Prou d‟explicar si
l‟assassí era gelós. Els assassins no es justifiquen ni tenen cap aparença especial.
Professionals de l‟audiovisual que perpetueu els tòpics que atempten contra les
dones: no les convertiu més en objectes. Que el seu físic no determini la seva feina,
no consentiu l‟entreteniment que vexa les dones o que banalitza la violència de
masclista. Pareu de tolerar missatges masclistes que normalitzen relacions de
parella tòxiques, que perpetuen tòpics sobre la realitat femenina que són falsos,
caducs i nocius.
Professionals de la publicitat i empreses anunciants que us recreeu en l‟estètica del
patiment de les dones. No convertiu la violència contra les dones en bellesa i
argument de venda. Prou d‟imatges de dones sotmeses als homes, humiliades, mig
mortes, per vendre perfums o rellotges o el que sigui. Prou de sexualitzar les
criatures. Pareu de dipositar una càrrega eròtica sobre la infància. Les nenes i els
nens no són productes al vostre servei.

…/…

5

Empresaris de l‟oci nocturn que utilitzeu les dones com a reclam dels vostres
negocis: No sigueu còmplices de la violència masclista. Pareu de posar-ho fàcil als
abusadors que poden trobar, en els vostres locals, la coartada perfecta. Ajudeu a
combatre l‟assetjament. No eludiu un problema molt greu que sabeu perfectament
que també s‟esdevé en el vostre àmbit.
Professionals de la judicatura, l‟advocacia, la medicina forense, i cossos policials
que infravaloreu les denúncies de les dones: el vostre àmbit és essencial per
eradicar la violència masclista. Documenteu-vos de les estadístiques i sigueu
sensibles a la realitat social. Si menysteniu els testimonis de les dones agredides i
el risc que suposa conviure amb un agressor, poseu en joc les seves vides. I
recordeu: els fills i les filles també són víctimes de la violència masclista. No
permeteu que la justícia sigui utilitzada pels maltractadors com una estratègia per
continuar coaccionant les víctimes.
I finalment, a totes les dones:
Ningú pot privar-nos dels nostres drets. Tenim dret a viure sense violències
masclistes. Tenim dret a ser lliures. I no us sentiu culpables per ser-ho. Si us sentiu
sota amenaça, si viviu amb por, per poca que sigui, demaneu ajuda. La nostra
manera de pensar, de vestir, de divertir-nos, de gaudir de la vida, mai ha de ser un
argument per acusar-nos o fer-nos sentir malament. No som responsables de les
agressions que rebem. Les nostres opinions, desitjos o reivindicacions són tan
legítimes com les d‟un home. Ningú pot dir-nos com hem de viure o què hem de fer.
Només nosaltres podem decidir com volem viure i la dona que volem ser.”
Els grups signants sol·licitem al PLE de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet l‟assumpció
dels següents ACORDS
PRIMER.- Adherir-nos al Manifest amb motiu del Dia internacional per a l‟eliminació
de la violència envers les dones impulsat per la Generalitat de Catalunya, les
Diputacions provincials catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya,
l‟Associació Catalana de Municipis.
SEGON.- Donar trasllat a Generalitat de Catalunya, les Diputacions provincials
catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya, l‟Associació Catalana de
Municipis, al Consell de Ciutat i als grups de dones i entitats feministes de la ciutat.
L‟Hospitalet, 28 de novembre de 2017.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs gràcies per la lectura i passem ja a l‟ordre del dia.
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COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència, es produeixen les intervencions següents:

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Alcaldessa, bona tarda a tothom. Votaré a favor del punt 1 al 6 i em donaré
per assabentat del 7.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies i bona tarda. Assabentada de l‟acord número 7 i a favor dels altres.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, bona tarda a tothom. Nosaltres votarem a favor del punt 1 i 2, ens abstindrem
del 3 i del 4, votarem a favor del 5 i en contra del 6. I en aquest últim, des del nostre
grup municipal volíem fer una breu reflexió, creiem que no podem donar la nostra
aprovació a l‟inventari que ara se‟ns presenta, no disposem de la informació adient
per saber si són correctes totes les dades, trobem certs canvis dins del propi
expedient de valoració d‟elements patrimonials poc o no gaire ben explicats i només
podem valorar-ho en funció d‟anteriors gestions del propi govern del PSC, amb una
certa desconfiança per la nostra part.
Igualment, considerem que aquesta rectificació de l‟inventari pot ser un bon moment
per a nosaltres, per recordar les cessions de patrimoni que considerem un regal a
certes empreses privades, com ara l‟edifici dels antics jutjats a l‟editorial Planeta,
per un cànon 100% bonificable, o el complex municipal de tenis de la ciutat, en una
situació d‟abandonament total i amb una “matrioska” d‟empreses implicades, que
qualsevol dia ens esclatarà a la cara a totes com a institució.
Però també és un bon moment, creiem, per a exigir que l‟Ajuntament vigili el seu
patrimoni i posi l‟accent sobre la importància que té el fet que aquest Patrimoni se
senti com a propi per a tothom, donat que és una propietat del conjunt de veïns i
veïnes que vivim a la ciutat de l'Hospitalet. El despreniment, per exemple, d‟una
part de la cornisa de la torreta de l‟Harmonia, edifici del segle XVI i actualment part
del Museu de la ciutat, mostra, un cop més al nostre entendre, el menyspreament
que aquest i els anteriors equips del govern del PSC, han mantingut envers el
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nostre patrimoni durant quaranta llargs anys. Si no cuidem el patrimoni cultural,
morim, morirem com a ciutat, però també ho farem si l‟ignorem o l‟amaguem fent
nul·la promoció d‟aquest o si la fem, en qualsevol cas, interessadament.
I ens donem per assabentades del punt 7. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del Partit Demòcrata ens abstindrem del punt 1 al 6 i ens donem per
assabentats del 7. En quant del punt 1 al 6, no entrarem a valorar, com no ho fem
mai, els temes laborals que es mostren en aquests punts.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. En primer lloc, saludar als veïns i a les veïnes que avui estan aquí
presents, també als treballadors de Titan i als membres del CDR, Òmnium Cultural i
la ANC. Vagin les meves primeres paraules abans de prendre posicionament sobre
els diferents punts, per reclamar des d‟aquest grup polític la llibertat dels presos
polítics i de deu persones honestes que romanen empresonades pel govern de
l‟Estat Espanyol, per defensar per via pacífica i democràtica, les institucions
catalanes, el dret a decidir i la voluntat del poble de Catalunya i del Parlament de
Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, crec que val la pena no reiterar el mateix que ja vam anunciar en
anteriors plens...

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Totes les vegades que faci falta...

SRA. ALCALDESSA
Crec que hi ha un punt, a més a més, a l‟ordre del dia, s‟ha presentat una moció i
que serà el moment perquè cadascú expressi aquestes qüestions. Estem...

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Suposo que tinc la llibertat d‟expressió i puc manifestar qualsevol cosa.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. García, estic parlant jo, estem en els punts de Presidència i estem, per tant,
parlant d‟altres qüestions. Li demanaria que parli dels temes que estan a l‟ordre del
dia.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Bé, parlo...tinc la llibertat d‟expressió i, per tant, feta aquesta introducció, em
posicionaré sobre els diferents punts, que és una abstenció dels dictàmens
números 1 al 6 i ens donem per assabentats del punt número 7.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Nosotros respetamos el orden del día y nos abstendremos del 1 al 6 y nos
damos por enterados del 7.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Hola, molt bona tarda. Una salutació també per a tots els veïns i veïnes que estan
aquí acompanyant-nos en el Ple municipal d‟aquesta tarda. Nosaltres votarem a
favor del 1 al 5.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
I del sisè ens abstindrem i sobre el setè ens donem per assabentats, però volem fer
algun comentari sobre l‟informe de tresoreria o al menys així ho entenem nosaltres
en les conclusions que traiem sobre la sis-centes planes de l‟informe. Entenem que
estan fora de termini el pagament de més de 2.000 operacions en factures per un
import de 500.000 euros, en la partida d‟articles, subministrament i d‟altres, ens
preocupa aquest volum de pagaments fora de temps, i de factures no pagades per
més de 270 operacions i un munt de més de 8 milions d‟euros, quina és la valoració
que fa l‟àrea d‟Hisenda al respecte o els serveis perjudicats, que és el que a
nosaltres ens interessa en tot cas, quines àrees, i si això, aquests impagaments o
pagaments fets de manera tardana o no pagar directament les factures, si això
comporta perjudici de la prestació de serveis dels nostres veïns i veïnes, i la xifra
d‟11 milions del setembre de pagaments pendents a què es deu en concret.
Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias Sra. Presidenta. Miren, previo a esto yo le agradezco que usted haya
hecho lo que creo que le compete, es decir, que nos diga que nos ciñamos al orden
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del día, lo que pasa es que yo creo que hay que hacerlo antes, no cuando ya ha
hecho la locución que tenía que hacer, porque ya no tiene sentido, y mucho más si
hay una moción que vamos a debatir después ¿no? Muchas gracias Sra.
Presidenta por haber llamado al orden para que se esté en el orden del día y se
respete el orden del día.
Paso a los posicionamientos, del 1 al 6 estaremos de acuerdo y en el 7 estamos
enterados.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí, bona tarda, Sra. Alcaldessa, per respondre al grup d‟Iniciativa, comentar que
dels reconeixements de crèdits gairebé la meitat de les factures són per CLECE, si
recordeu ja hem comentat en algun Ple i també en alguna mesa de contractació,
quan havíem de posar a licitació el tema de la neteja dels edificis municipals, vam
pactar amb el comitè d‟empresa, amb els sindicats, treure-ho per millorar la
proposta que feia l‟Ajuntament en aquest cas, i crec que el que hem fet és millorar
aquesta proposta i ja vam quedar amb l‟empresa de prorrogar-ho, perquè s‟acabava
el termini i no ens donava temps, llavors són reconeixements de crèdit que ara els
farem, són més de la meitat de les factures que hi ha pendents i això es va parlar i
en principi estava consensuat, d‟acord? Per tant, ha sigut de manera justificada i
precisament per millorar el contracte dels treballadors i treballadores de neteja dels
edificis municipals. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna qüestió més, si no passaríem a la Comissió
Permanent de Drets i Territori.
HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 1.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA M.V.B.M. PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 25323/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO
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ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro;i amb 6 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín,
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Atès que en data 3 d‟ agost de 2017, la Sra. M. V. B. M., amb XXXXXXXXXXXXXX
formula declaració d‟ activitats mitjançant la qual sol·licita poder exercir l‟ activitat de
tutora no presencial del Grau de Dret, dels estudis de Dret i Ciència Política, de la
Universitat Oberta de Catalunya, durant el període corresponent al primer semestre
del curs acadèmic 2017/2018 del 20 de setembre de 2017 al 15 de febrer de 2018,
de forma virtual, per una dedicació de per una dedicació dilluns a divendres de 19 h
a 21 hores i caps de setmana.
Atès que la Sra. V. B. és funcionària interina i ocupa un lloc de treball de tècnica
superior en Dret, adscrita a l‟ Àrea de Benestar i Drets Socials, regidories d‟
Educació i Cultura.
Atès que la cap de servei de Cultura emet informe en data 6 de setembre de 2017
en el que manifesta que no hi ha cap objecció per a que la seva sol·licitud no sigui
atesa.
Atès que la cap de servei d‟ Educació mitjançant informe de data 26 de setembre de
2017 manifesta que no hi ha cap objecció per a atorgar la compatibilitat en les
condicions que figuren a sol·licitud presentada per la funcionària.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l‟ Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟ incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟ incompatibilitats del personal al servei de l‟
Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del Decret
214/1990, de 30 de juliol per la qual s‟ aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals (RPEL).
Atès que l‟ article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l‟ Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l‟ activitat de tutora
no presencial del grau de Dret.
Atès que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l‟ article 2 de la LIPC ni de l‟
article 322 del RPEL.
Respecte de la limitació de la jornada horària l‟ article 12 LIPC i l‟ article 329.2
RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l‟ activitat pública i privada
no pot superar la jornada ordinària de l‟ Administració incrementada en un 50%.
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Atès que la sol·licitant ha manifestat que dedicarà a la segona activitat és de 12
hores setmanals, no supera el límit legal.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s‟ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a l‟
Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟ horari quedant condicionada a l‟estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l‟
interessada canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L‟ interessada no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟ exercici
de l‟ activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de l‟
Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟ aplicació al règim d‟
incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l‟ exercici d‟ una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu s‟
ha d‟ estar al que estableix l‟ article 24 de la Llei 39/2015, d‟ 1 d‟ octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s‟ ha notificat resolució expressa,
legitima a l‟ interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‟ article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d‟ autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s‟ ha de fer
públiques.
Vist l‟ informe de la cap de servei d‟Educació
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Vist l‟ informe de l‟ assessora jurídica de RRHH.
Vist l‟ article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟ aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l‟ article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟ incompatibilitats del personal al servei de l‟
Administració de la Generalitat que disposen que l‟ òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l‟ Ajuntament.
Vist l‟ article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‟ incompatibilitats del
personal al servei de l‟ Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l‟ Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 20 de setembre de 2017 i fins el 15
de febrer de 2018 a la Sra. M. V. B. M. la compatibilitat per exercir l‟activitat privada
de tutora no presencial del Grau de Dret, dels Estudis de Dret i Ciència Política de
la Universitat Oberta de Catalunya, amb una dedicació per una dedicació dilluns a
divendres de 19 h a 21 hores i caps de setmana, per un màxim de 18,75 hores
setmanals.
SEGON.- L‟exercici de l‟activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L‟activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d‟aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat e independència de la funcionària ni impedir o
menyscabar l‟estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos
generals.
b) L‟exercici de l‟activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball
ni l‟horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a l‟estricte
compliment de la jornada i l‟horari del lloc de treball que ocupa en aquest
ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs del
termini autoritzat i també cas que la funcionària canvi de lloc de treball o es
modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) La funcionària no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l‟exercici de l‟ activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d‟aquesta administració.
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TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‟art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord a la funcionària interessada i a la Junta de
Personal Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al servei d‟ Educació i al servei de Cultura.

ACORD 2.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA S.A.P., PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 25327/2017).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro;i amb 6 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín,
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Atès que en data 25 de juliol de 2017, nº 329 de registre d‟ entrada al servei de
Recursos Humans, la Sra. S. A. P., amb XXXXXXXXXXXXXX formula declaració d‟
activitats mitjançant la qual sol·licita poder exercir l‟ activitat de comercial a l‟
agència de viatges Halcón Viajes.
Atès que la dedicació horària prevista de la segona activitat és de divendres de
16.30 h a 20 h i dissabtes de 10 h a 13.30 h.
Atès que la Sra. S. A. és funcionària interina, ocupa un lloc de treball d‟ auxiliar i es
troba adscrita a l‟ Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme.
Atès que la cap de l‟ oficina de Gestió d‟ Incidències de Convivència ha manifestat
mitjançant escrit de data 26 de setembre de 2017 que no hi ha cap inconvenient per
a que la Sra. S. A. desenvolupi la segona activitat desenvolupada ja que no hi ha
cap interferència amb el desenvolupament de les seves funcions i tasques
municipals.
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Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l‟ Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟ incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟ incompatibilitats del personal al servei de l‟
Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del Decret
214/1990, de 30 de juliol per la qual s‟ aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals (RPEL).
Atès que l‟ article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l‟ Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l‟ activitat de
comercial.
Atès que l‟ activitat de comercial tampoc es troba dins de les activitats permeses i
que no necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l‟ article 2 de la LIPC
ni de l‟ article 322 del RPEL.
Respecte de la limitació de la jornada horària l‟ article 12 LIPC i l‟ article 329.2
RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l‟ activitat pública i privada
no pot superar la jornada ordinària de l‟ Administració incrementada en un 50%.
Atès que la sol·licitant ha manifestat que dedicarà a la segona activitat és de 12
hores setmanals, no supera el límit legal.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s‟ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a l‟
Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟ horari quedant condicionada a l‟estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l‟
interessada canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L‟ interessada no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟ exercici
de l‟ activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de l‟
Administració.
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- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟ aplicació al règim d‟
incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l‟ exercici d‟ una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu s‟
ha d‟ estar al que estableix l‟ article 24 de la Llei 39/2015, d‟ 1 d‟ octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s‟ ha notificat resolució expressa,
legitima a l‟ interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‟ article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d‟ autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s‟ ha de fer
públiques.
Vist l‟ informe de la cap de l‟ oficina de Gestió d‟ Incidències de Convivència.
Vist l‟ informe de l‟ assessora jurídica de RRHH.
Vist l‟ article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟ aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l‟ article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟ incompatibilitats del personal al servei de l‟
Administració de la Generalitat que disposen que l‟ òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l‟ Ajuntament.
Vist l‟ article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‟ incompatibilitats del
personal al servei de l‟ Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l‟ Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 25 de juliol de 2017 a la Sra. S. A. P.
la compatibilitat per exercir l‟activitat privada de comercial a l‟ agència de viatges
Halcón Viajes, amb una dedicació màxima prevista de divendres de 16.30 h a 20 h i
dissabtes de 10 h a 13.30 h.
SEGON.- L‟exercici de l‟activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
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a) L‟activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d‟aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat e independència de la funcionària ni impedir o
menyscabar l‟estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos
generals.
b) L‟exercici de l‟activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball
ni l‟horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a l‟estricte
compliment de la jornada i l‟horari del lloc de treball que ocupa en aquest
ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs del
termini autoritzat i també cas que la funcionària canvi de lloc de treball o es
modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) La funcionària no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l‟exercici de l‟ activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d‟aquesta administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‟art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord al/ a la funcionària interessada i a la Junta de
Personal Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme.

ACORD 3.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI J.M.V.N., PER EXERCIR ACTIVITAT
PRIVADA. (EXP. 25328/2017).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro;i amb 7 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier
Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
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Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que en data 30 de gener de 2017 el Sr. J. M. V. N., agent de la Guàrdia
Urbana, d‟ aquest Ajuntament, amb XXXXXXXXXXXXXXXXXX formula declaració
de terapeuta per compte aliena, durant 3 hores setmanals distribuïdes en dues
hores dimarts matí i una hora dijous matí.
Atès que la directora de serveis de l‟ Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme emet
informe en data 17 de juliol de 2017 en el que manifesta que el Sr. V. realitza les
funcions pròpies assignades a la funció d‟ agent al reglament de la Guàrdia Urbana.
Atès que tanmateix manifesta que la jornada de treball del Sr. V. és de 1.674 hores
distribuïdes en horari de matí i tarda.
Atès que així mateix, la cap de secció de Gestió de Personal fa constar que el
funcionari de carrera J. M. V. N. presta els seus serveis en aquest Ajuntament amb
una jornada de 1.674 hores anuals, 40 hores setmanals, percebent el complement
salarial de factor d‟ incompatibilitat.
Atès que la legislació d‟ aplicació al règim d‟ incompatibilitats a que es troben
subjectes els cossos de la policia local de Catalunya ve determinada per l‟ article
6.7 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l‟
Estat (LOFCSE), segons el qual la pertinença a les Forces i Cossos de Seguretat
és causa d‟ incompatibilitat per al desenvolupament de qualsevol altre activitat
pública o privada llevat d‟ aquelles exceptuades de la legislació sobre
incompatibilitats i per l‟ article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies
locals de Catalunya (LPLC) que estableix una regulació en el mateix sentit.
Atès que la jurisprudència del Tribunal Suprem en les sentències de 17 febrer de
2011, rec. 908/2010, de 5 de maig de 2011, rec 244/2010 i 16 febrer de 2012, rec.
6651/2010 ha manifestat que la remissió feta per la LOFCS s‟ ha d‟ entendre al
conjunt de la legislació sobre incompatibilitats.
Atès que en conseqüència, el règim jurídic aplicable a la policia local és la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d‟ incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques (LI), com a llei bàsica, la Llei 21/1987, de 26 de
desembre, d‟ incompatibilitats del personal al servei de les administració de la
Generalitat de Catalunya (LIPC), i el Reglament del personal al servei de les entitats
locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, regula el règim d‟
incompatibilitats (RPEL).
Atès que l‟ article 11 LIPC estableix quines són les activitats que el personal
comprès en l‟ àmbit d‟ aplicació de la mateixa no podrà exercir, entre les quals no
es troba la de docent en teràpies naturals.
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Atès que per altra banda, aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats
permeses i que no necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l‟ article 2
de la LIPC ni a l‟ article 322 del RPEL.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l‟ article 12 LIPC i l‟ article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l‟ activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l‟ Administració incrementada un
50%.
Atès que per l‟ exposat es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s‟ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a l‟
Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟ horari i queda condicionada a l‟estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l‟
interessada canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L‟ interessada no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟ exercici
de l‟ activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de l‟
Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟ aplicació al règim d‟
incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL determinen que l‟ exercici d‟ una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que respecte a les limitacions en el règim retributiu, l‟ article 14 de la LIPC
disposa que no es podrà reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de
treball que comportin la percepció d‟un complement específic pel factor d‟
incompatibilitat o per concepte equiparable.
Atès que la policia local d‟ aquest Ajuntament percep dins del complement específic
el factor d‟ incompatibilitat, motiu pel qual aquest no s‟ haurà d‟ abonar mentre es
mantingui vigent l‟ autorització de compatibilitat.
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Atès que degut a que ni la LI ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu s‟
ha d‟ estar al que estableix l‟ article 24 de la Llei 39/2015, d‟ 1 d‟ octubre del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques segons el qual en
els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini màxim
establert pel procediment en qüestió no s‟ ha notificat resolució expressa, legitima a
l‟ interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, llevat
de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret Comunitari o de Dret
Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‟ article 8.1 g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d‟
autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públic s‟ han
de fer públiques
Vist l‟informe de la directora de serveis de l‟ Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme.
Vist l‟ informe de l‟ assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l‟ article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‟ incompatibilitats del
personal al servei de l‟ Administració de la Generalitat i l‟ article 333 a) del
Reglament del personal al servei de l‟ Administració local, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol atorga la competència per reconèixer la compatibilitat al
Ple de l‟ Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del 13 de juny de 2017, al Sr. J. M. V. N., la
compatibilitat per exercir l‟ activitat privada per compte aliena terapeuta amb una
dedicació de 3 hores setmanals distribuïdes en dues hores dimarts matí i una hora
dijous matí.
SEGON.- DEIXAR d‟ abonar en el moment de l‟ aprovació d‟ aquest acord al Sr. J.
M. V. N., el factor d‟ incompatibilitat del complement específic i mentre es mantingui
vigent el reconeixement de compatibilitat.
TERCER.- L‟exercici de l‟activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L‟activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d‟aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat i independència del funcionari ni impedir o menyscabar
l‟estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos generals.
b) L‟exercici de l‟activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball
ni l‟horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a l‟estricte
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compliment de la jornada i l‟horari del lloc de treball que ocupa en aquest
ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica si el funcionari
canvia de pel lloc de treball o es modifiquin les condicions del que ocupa
actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟exercici
de l‟ activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d‟aquesta administració.
QUART.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‟art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
CINQUÈ.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
SISÈ.- Traslladar el present acord a l‟Àrea de l‟ Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme.
ACORD 4.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI J.E.B.B., PER EXERCIR ACTIVITAT
PRIVADA. (EXP. 25330/2017).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro;i amb 7 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier
Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que en data 30 de gener de 2017 el Sr. J. E. B. B., agent adscrit al servei de
Protecció Civil d‟ aquest Ajuntament, amb XXXXXXXXXXXXX formula declaració de
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l‟ activitat de docència en teràpies naturals per compte propi, durant 12 hores
setmanals, que es prestaran dues o tres tardes de 19h a 21 h i caps de setmana, de
forma variable en funció de la demanda dels cursos o tallers.
Atès que el director del Pla Local de Seguretat i Protecció Civil, emet informe en
data 22 de maig de 2017 en el que manifesta que el Sr. B. desenvolupa les
següents tasques administratives:
- Elaboració de PAM´s, Plans d‟ Actuació Municipal.
- Elaboració de PEM´s, Plan Específics Municipals.
- Gestió de comunicacions del CECAT.
- Altres tasques que es puguin derivar del servei habitual.
- Elaboració de Consells de Seguretat.
Atès que manifesta que la jornada de treball del Sr. B. és de 1.674 hores
distribuïdes en horari de matí i tarda.
Atès que així mateix, la cap de secció de Gestió de Personal fa constar que el
funcionari de carrera J. E. B. B. presta els seus serveis en aquest Ajuntament amb
una jornada de 1.674 hores anuals, 40 hores setmanals, percebent el complement
salarial de factor d‟ incompatibilitat.
Atès que la legislació d‟ aplicació al règim d‟ incompatibilitats a que es troben
subjectes els cossos de la policia local de Catalunya ve determinada per l‟ article
6.7 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l‟
Estat (LOFCSE), segons el qual la pertinença a les Forces i Cossos de Seguretat
és causa d‟ incompatibilitat per al desenvolupament de qualsevol altre activitat
pública o privada llevat d‟ aquelles exceptuades de la legislació sobre
incompatibilitats i per l‟ article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies
locals de Catalunya (LPLC) que estableix una regulació en el mateix sentit.
Atès que la jurisprudència del Tribunal Suprem en les sentències de 17 febrer de
2011, rec. 908/2010, de 5 de maig de 2011, rec 244/2010 i 16 febrer de 2012, rec.
6651/2010 ha manifestat que la remissió feta per la LOFCS s‟ ha d‟ entendre al
conjunt de la legislació sobre incompatibilitats.
Atès que en conseqüència, el règim jurídic aplicable a la policia local és la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d‟ incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques (LI), com a llei bàsica, la Llei 21/1987, de 26 de
desembre, d‟ incompatibilitats del personal al servei de les administració de la
Generalitat de Catalunya (LIPC), i el Reglament del personal al servei de les entitats
locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, regula el règim d‟
incompatibilitats (RPEL).
Atès que l‟ article 11 LIPC estableix quines són les activitats que el personal
comprès en l‟ àmbit d‟ aplicació de la mateixa no podrà exercir, entre les quals no
es troba la de docent en teràpies naturals.
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Atès que per altra banda, aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats
permeses i que no necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l‟ article 2
de la LIPC ni a l‟ article 322 del RPEL.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l‟ article 12 LIPC i l‟ article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l‟ activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l‟ Administració incrementada un
50%.
Atès que per l‟ exposat es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s‟ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a l‟
Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟ horari i queda condicionada a l‟estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l‟
interessada canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L‟ interessada no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟ exercici
de l‟ activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de l‟
Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟ aplicació al règim d‟
incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL determinen que l‟ exercici d‟ una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que respecte a les limitacions en el règim retributiu, l‟ article 14 de la LIPC
disposa que no es podrà reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de
treball que comportin la percepció d‟un complement específic pel factor d‟
incompatibilitat o per concepte equiparable.
Atès que la policia local d‟ aquest Ajuntament percep dins del complement específic
el factor d‟ incompatibilitat, motiu pel qual aquest no s‟ haurà d‟ abonar mentre es
mantingui vigent l‟ autorització de compatibilitat.
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Atès que degut a que ni la LI ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu s‟
ha d‟ estar al que estableix l‟ article 24 de la Llei 39/2015, d‟ 1 d‟ octubre del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques segons el qual en
els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini màxim
establert pel procediment en qüestió no s‟ ha notificat resolució expressa, legitima a
l‟ interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, llevat
de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret Comunitari o de Dret
Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‟ article 8.1 g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d‟
autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públic s‟ han
de fer públiques
Vist l‟informe del director de l Pla Local de Seguretat i Protecció Civil.
Vist l‟ informe de l‟ assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l‟ article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‟ incompatibilitats del
personal al servei de l‟ Administració de la Generalitat i l‟ article 333 a) del
Reglament del personal al servei de l‟ Administració local, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol atorga la competència per reconèixer la compatibilitat al
Ple de l‟ Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del 30 de gener de 2017, al Sr. J. E. B. B., la
compatibilitat per exercir l‟ activitat privada per compte propi de docència en
teràpies naturals amb una dedicació de 12 hores setmanals, que es prestaran dues
o tres tardes de 19h a 21 h i caps de setmana, de forma variable en funció de la
demanda dels cursos o tallers.
SEGON.- DEIXAR d‟ abonar en el moment de l‟ aprovació d‟ aquest acord al Sr. J.
E. B. B., el factor d‟ incompatibilitat del complement específic i mentre es mantingui
vigent el reconeixement de compatibilitat.
TERCER.- L‟exercici de l‟activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L‟activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d‟aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat i independència del funcionari ni impedir o menyscabar
l‟estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos generals.
b) L‟exercici de l‟activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball
ni l‟horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a l‟estricte

…/…

24

compliment de la jornada i l‟horari del lloc de treball que ocupa en aquest
ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica si el funcionari
canvia de pel lloc de treball o es modifiquin les condicions del que ocupa
actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟exercici
de l‟ activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d‟aquesta administració.
QUART.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‟art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
CINQUÈ.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
SISÈ.- Traslladar el present acord a l‟Àrea de l‟ Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme .
ACORD 5.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ S.S.B., PER EXERCIR ACTIVITAT
PRIVADA.(EXP. 2533/2017).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro;i amb 6 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín,
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Atès que en data 15 de setembre de 2017, nº 361 de registre d‟ entrada al servei de
Recursos Humans, el Sr. S. S. B., amb XXXXXXXXXXXXXXX formula declaració d‟
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activitats mitjançant la qual sol·licita poder exercir l‟ activitat de monitor de futbol
sala per compte aliena, a l‟ associació esportiva Bellsport, amb una dedicació amb
una dedicació de dilluns de 18 h a 19 h, divendres de 18 h a 19 h i dissabte matí a l‟
hora que estigui programat el partit aquella jornada.
Atès que el Sr. S. S. és funcionari interí i ocupa un lloc de treball de subaltern
adscrit al servei d‟ Educació.
Atès que la cap de servei d‟ Educació ha informat que la condició a la compatibilitat
sol·licitada és que les quatre hores de dedicació a la segona activitat les realitzi fora
del seu horari laboral sense interferir en els funcions que realitza com a conserge d‟
escola.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l‟ Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟ incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟ incompatibilitats del personal al servei de l‟
Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del Decret
214/1990, de 30 de juliol per la qual s‟ aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals (RPEL).
Atès que l‟ article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l‟ Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l‟ activitat de
comercial.
Atès que l‟ activitat de comercial tampoc es troba dins de les activitats permeses i
que no necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l‟ article 2 de la LIPC
ni de l‟ article 322 del RPEL.
Respecte de la limitació de la jornada horària l‟ article 12 LIPC i l‟ article 329.2
RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l‟ activitat pública i privada
no pot superar la jornada ordinària de l‟ Administració incrementada en un 50%.
Atès que la sol·licitant ha manifestat que dedicarà a la segona activitat és de 12
hores setmanals, no supera el límit legal.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s‟ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a l‟
Ajuntament.
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- No pot modificar la jornada de treball i l‟ horari quedant condicionada a l‟estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l‟
interessada canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L‟ interessada no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟ exercici
de l‟ activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de l‟
Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟ aplicació al règim d‟
incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l‟ exercici d‟ una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu s‟
ha d‟ estar al que estableix l‟ article 24 de la Llei 39/2015, d‟ 1 d‟ octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s‟ ha notificat resolució expressa,
legitima a l‟ interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‟ article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d‟ autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s‟ ha de fer
públiques.
Vist l‟ informe de la cap de servei d‟Educació
Vist l‟ informe de l‟ assessora jurídica de RRHH.
Vist l‟ article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟ aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l‟ article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟ incompatibilitats del personal al servei de l‟
Administració de la Generalitat que disposen que l‟ òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l‟ Ajuntament.
Vist l‟ article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‟ incompatibilitats del
personal al servei de l‟ Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l‟ Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
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ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 15 de setembre de 2017 al Sr. S. S.
B. la compatibilitat per exercir l‟activitat privada de monitor de futbol sala a l‟
associació esportiva Bellsport, amb una dedicació amb una dedicació de dilluns de
18 h a 19 h, divendres de 18 h a 19 h i dissabte matí a l‟ hora que estigui programat
el partit aquella jornada.
SEGON.- L‟exercici de l‟activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L‟activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d‟aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat e independència de la funcionària ni impedir o
menyscabar l‟estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos
generals.
b) L‟exercici de l‟activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball
ni l‟horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a l‟estricte
compliment de la jornada i l‟horari del lloc de treball que ocupa en aquest
ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs del
termini autoritzat i també cas que la funcionària canvi de lloc de treball o es
modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) La funcionària no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l‟exercici de l‟ activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d‟aquesta administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‟art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al servei d‟ Educació.
ACORD 6.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE
L’INVENTARI CONSOLIDAT DE BÉNS I DRETS D’AQUEST AJUNTAMENT,
AMB REFERÈNCIA A 31 DESEMBRE DE 2016. (EXP.24984/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
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Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 1 vot en contra del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 9 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Fco.
Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que la Rectificació de l‟inventari s‟ha de verificar anualment i s‟hi han de
reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període,
segons documentació rebuda de les àrees.
Durant l‟any 2016 es van adquirir uns béns determinats i han estat donats de baixa
uns altres, la relació dels quals es reflecteix en el document que s‟adjunta a aquest
informe.
ATÈS que en l‟epígraf 1r. Immobles en consten béns que corresponen a l‟epígraf
Béns i drets revertibles, per tractar-se de béns que el domini o gaudi ha de revertir a
aquest Ajuntament, per això els donem de baixa de l‟epígraf 1r., Immobles, i els
donem d‟alta a l‟epígraf 8è., Béns i drets revertibles.
ATÈS que també s‟han produït, en el període esmentat diverses modificacions de
les dades que reglamentàriament han de figurar a l‟Inventari, en virtut del que
estableixen els articles 108 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals,
segons documentació rebuda de les diverses àrees.
ATÈS que el resultat de les modificacions dóna per epígrafs les xifres següents:
- Epígraf 1r, Immobles:
Altes per import de 17.441.560,56€; baixes per import de 5.270.025,10€;
modificacions de valors per import de 377.735,06€. El valor total dels elements
d‟aquest epígraf en data 31 de desembre de 2016 és de 778.719.352,80€.
- Epígraf 2n, Drets reals:
No s‟ha produït cap variació durant l‟any 2016. El valor total dels elements
d‟aquest epígraf en data 31 de desembre de 2016 és de 9.881.249,12€.
-

Epígraf 3r, Mobles de caràcter històrico-artístic:
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No s‟ha produït cap variació durant l‟any 2016. El valor total dels elements
d‟aquest epígraf a 31 de desembre de 2016 és de 2.490.295,63€.
-

Epígraf 4t, Valors mobiliaris:
Altes per import de 5.014.827,44€. El valor total dels elements d‟aquest epígraf
en data 31 de desembre de 2016 és de 22.456.856,19€.

-

Epígraf 5è, Vehicles:
Altes per import de 239.907,87€; baixes per import d‟1.452.118,06€ El valor total
dels elements d‟aquest epígraf en data 31 de desembre de 2016 és de
3.333.583,18€.

- Epígraf 6è, Semovents:
No hi ha cap element en aquest epígraf.
-

Epígraf 7è, Mobles:
Altes per import de 851.340,07€. El valor total dels elements d‟aquest epígraf en
data 31 de desembre de 2016 és de 23.955.434,11€.

-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
Altes per import d‟1.673.859,73€; baixes per import de 169.377,46€;
modificacions de valors per import de 706.429,89€ El valor total dels elements
d‟aquest epígraf en data 31 de desembre de 2016 és de 64.103.909,30€.

ATÈS que el resultat del Patrimoni Municipal del Sòl i de l‟Habitatge és el següent:
-

Epígraf 1r, Immobles:
Baixes per import d‟1.291.691,51€. El valor total dels elements d‟aquest epígraf
en data 31 de desembre de 2016 és de 13.339.008,81€.

-

Epígraf 2n, Drets reals:
No hi ha cap element en aquest epígraf.

- Epígraf 3è, Mobles de caràcter històrico-artístic:
No hi ha cap element en aquest epígraf.
- Epígraf 4t, Valors Mobiliaris:
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No s‟ha produït cap variació durant l‟any 2016. Per tant, el valor total dels
elements d‟aquest epígraf en data 31 de desembre de 2016 és de
5.437.337,47€.
-

Epígraf 5è, Vehicles:
No hi ha cap element en aquest epígraf.

- Epígraf 6è, Semovents:
No hi ha cap element en aquest epígraf.
-

Epígraf 7è, Mobles:
No hi ha cap element en aquest epígraf.

-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
No s‟ha produït cap variació durant l‟any 2016. Per tant, el valor total dels
elements d‟aquest epígraf en data 31 de desembre de 2016 és de
14.544.843,95€.

VIST l‟informe jurídic de data 27 de setembre de 2017.
ATÈS que la competència per a l‟aprovació de la Rectificació de l‟Inventari és del
Ple de l‟Ajuntament, en virtut de l‟article 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d‟abril, pel qual s‟aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i de l‟article 105 del decret 336/1988, de 17 d‟octubre, pel qual s‟aprova
el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya.
Tanmateix aquesta llei està sense adaptar al règim especial dels municipis de gran
població. I d‟acord amb la disposició addicional onzena, de la Llei 7/1985, de 2
d‟abril, de bases de Règim Local, les disposicions contingudes en el títol X per als
municipis de gran població prevaldran respecte de les demés normes d‟igual o
inferior rang en allò que s‟oposin, contradiguin o resultin incompatibles.
L‟article 123 de la Llei de bases esmentada estableix les atribucions del Ple, sense
que n‟hi consti cap que correspongui a règim patrimonial. I pel que fa a que pugui
ser delegada a la junta de govern, això no és possible ja que la única delegació que
pot fer el Ple es refereix a determinades atribucions de l‟article 123, que com ja s‟ha
dit no n‟hi ha cap que faci referència al patrimoni.
Per altra banda, no li és d‟aplicació la disposició addicional segona, apartat 1 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Real decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, donat que la rectificació de l‟inventari no és
un contracte patrimonial.

…/…

31

Per tant, per tot l‟exposat, es considera que, tot i que el Text refós de la Llei
municipal i de Règim Local de Catalunya no ha estat adaptat al règim especial dels
municipis de gran població, és d‟aplicació per saber qui té la competència per
aprovar la Rectificació de l‟inventari municipal.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
Primer.- APROVAR la Rectificació de l‟Inventari consolidat de béns i drets d‟aquest
Ajuntament, que consta en la documentació annexa, per un valor total de NOUCENTS TRENTA-VUIT MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-UN MIL VUIT-CENTS
SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (938.261.870,56€), amb
referència a 31 de desembre de 2016, amb els efectes legals que corresponguin.
En aquesta rectificació s‟inclouen totes les incidències produïdes durant l‟exercici
2016, segons les dades facilitades al departament de Patrimoni per les diverses
àrees.
Segon.- DONAR D‟ALTA, simultàniament, els béns immobles –edificis- i vehicles,
en les respectives pòlisses d‟assegurances, d‟acord amb les variacions de
l‟inventari, i tot això segons les atribucions assignades al Departament de Patrimoni,
segons Decret núm. 6374/2016, de data 26 de juliol.
Tercer.- TRASLLADAR els presents acords a la Intervenció General i a la
Secretaria General.
ACORD 7.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010,
DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I
L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS
TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES
FACTURES, REFERITS AL 30.06.2017 (3R TRIMESTRE 2017). (EXP.
28674/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s‟estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l‟article 4.3
que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts
en la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
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inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en
les que s‟està incomplint el termini.
Atès que l‟article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d‟impuls de la factura
electrònic i creació del registre de factures en el sector Públic preveu que l‟òrgan
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat efectuarà requeriments periòdics
d‟actuació respecte de les factures pendents de reconeixement de l‟obligació per les
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades al
registre de factures i no s‟ha efectuat el reconeixement de l‟obligació.
Atès que l‟informe al què es fa esment al paràgraf anterior ja s‟ha retut a la
Intervenció General.
Atès el que disposa la Instrucció reguladora de la gestió del Registre centralitzat de
factures i demès documents emesos pels contractistes aprovada pel Ple municipal
el 22 de febrer de 2011, i que per part de la Intervenció general s‟ha rebut l‟informe
al qual fa referència l‟article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l‟Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER. És dóna per assabentat de l‟informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l‟Ajuntament
de l‟Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d‟acord amb el que disposa
l‟article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l‟anotació a l‟esmenta registre i no s‟hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l‟obligació, a 30 de setembre de
2017 (3r Trimestre 2017).
SEGON. Remetre al Departament d‟Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d‟acord amb el previst en
l‟article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l‟infome emès per la Tresoreria
General.
COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Drets i Territori, es produeixen les intervencions següents:
La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
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Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies, a favor del 8 al 21.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, a favor de tots.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, en primer lloc, ens trobem, en relació al punt 8, a l‟acord relatiu a validar i
reconèixer les obligacions d‟aquest Ajuntament per un import de gairebé 95.000
euros, corresponents als serveis de teleassistència domiciliària, ens trobem en una
situació similar, al nostre entendre, a una que ja ens va venir al ple el mes passat,
amb el cas del manteniment dels ascensors del mercat de La Florida, només que
ara no parlem dels 3.000 euros que parlàvem en el Ple passat, sinó que parlem
gairebé de 95.000 euros. Ara estem parlant de regularitzar o legalitzar el pagament
de dues factures de gairebé aquests 95.000 euros, una quantitat prou important
que, segons diu l‟informe jurídic, no ho diem nosaltres, que acompanya aquest
expedient, es va produir mitjançant acords nuls de dret, sense un crèdit associat i
volem exemplificar-ho llegint alguns dels paràgrafs literals dels informes jurídics i de
la Intervenció municipal que acompanyen l‟expedient.
Diu així, alguns extractes, diu: “Essent que per fer front a la despesa del conjunt de
les factures, l‟import de 94.857,05 euros, hauria d‟haver-se tramitat un expedient
per a la dotació de crèdit per cobrir la totalitat de les despeses que comportaven la
totalitat de prestacions conveniades, tal com s‟estableix en la normativa de les
hisendes locals, i el pagament de les prestacions dels serveis hauria d‟haver seguit
els tràmits previstos a les Bases d‟Execució del Pressupost aprovades pel Ple l‟any
2015 i així com en matèria de fiscalització i compatibilitat.”
En un altre informe, en un primer punt, també ens explica que: “Consultada la Base
de dades informàtiques que suporta el sistema comptable a càrrec del Servei de
Comptabilitat, a 30/12/2016, i a la secció pressupostària 4 “Benestar i Drets Socials”
del programa 2313 “Assistència a persones depenents” i a la partida 2270603
“Estudis i treballs tècnics de teleassistència”, no existia crèdit adequat i suficient per
fer front a les despeses que es pretén el seu reconeixement extrajudicial de crèdits
a través de l‟expedient que s‟instrueix”. El que ens porten avui al Ple. Tot això,
sense perjudici de les responsabilitats administratives dels funcionaris i/o autoritats,
també ens explica, en què, eventualment, poguessin haver incorregut per aplicació
dels articles 36 i 37 de la Llei 40/2015, d‟1 d‟octubre, del Règim Jurídic i del Sector
Públic. “En conclusió, procedeix que el Ple acordi el reconeixement extrajudicial de
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crèdits com a conversió dels contractes nuls de ple dret, objecte del present
informe. L‟acord s‟haurà d‟adoptar amb el “quòrum” de majoria simple, en aquest
Ple.”
Per últim, ens expliquen en una altra part de l‟informe, en primer lloc, que no existia
crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal per les factures indicades, en el
moment en el que es van realitzar la despeses, segons s‟acredita en l‟informe del
cap de Servei de Compatibilitat de la Intervenció. I en un segon punt, que no consta
als serveis dependents d‟aquesta Intervenció General, i així es manifesta per
l‟òrgan gestor, que s‟hagués incoat en el seu moment expedient de contractació per
les obres, serveis, subministraments, que s‟indiquen i els quals s‟acredita que van
ser prestats i que són objecte del present informe amb les formalitats que pels
mateixos preveu el Reial Decret corresponent. Corresponen, per tant, a despeses
que superen els límits quantitatius dels contractes menors i s‟han tramitat incomplint
els procediments de contractació previstos en el TRLCSP.
Per últim, que en la tramitació, també ens diu, que “en la tramitació de les factures
referides no s‟ha donat compliment a l‟establert en el TRLHL en matèria de
fiscalització i comptabilitat, i en la instrucció que desenvolupa el règim de control
intern en l‟àmbit d‟aquesta administració i així tampoc consta als serveis
dependents d‟aquesta Intervenció General que s‟hagués efectuat en el moment
procedimental oportú, acte interventor de fiscalització prèvia de la despesa sobre
document comptable, quan era preceptiu d‟acord amb el que preveien en
desenvolupament del TRLHL.”
Bé, simplement que ens agradaria que ens expliquessin una mica el perquè
d‟aquests informes i el perquè de portar aquest acord al Ple el dia d‟avui. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, votarem tots els punts a favor. Quant al punt vuitè i novè, tot i reconèixer en el
punt 8, diguéssim, aquesta manca d‟ajustament dels pressupostos de l‟Ajuntament,
reconèixer que el servei de teleassistència domiciliària és un servei que funciona
molt bé i, per tant, vull dir, entenc que les previsions futures seran ampliar-lo i, per
tant, de tenir en els pressupostos i poder-ho ajustar al servei que realment
necessita la ciutat.
I també votar a favor el tema de l‟assignació d‟ajuts complementaris als ajuts
individuals de menjador, pels alumnes de les escoles del municipi, pel curs 2017 i
2018, doncs és evident que és una necessitat palesa en aquest municipi.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, votarem a favor del dictamen número 9 i ens abstindrem de la resta.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí, gracias. Votaremos en contra del 8 y favorable en el resto.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, nosaltres respecte del dictamen 8, considerem que el servei de teleassistència
és un servei molt important per a les persones depenents i per a persones grans,
votarem a favor, perquè evidentment és fonamental, com estem comentant ja. El
que sí demanem és una planificació i una previsió més adequada a la realitat i, a
més a més, que ens passeu les dades corresponents, perquè considerem que
aquest programa, aquest projecte és prou important per a la ciutat com per tenir
aquestes dades anualment o cada sis mesos, per saber exactament a quina
població va destinada.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
En el dictamen 9 ens abstindrem, com ja fem en tots els tràmits que es fan sobre
les ajudes de menjador al Consell Comarcal, pel mateix motiu, nosaltres volem que
aquests ajuts se gestionin des de l‟Ajuntament i més tenint en compte que el propi
Consell ha determinat ja el seu desig de ser dissolt. Llavors, ja enteneu, ja us hem
explicat, més d‟un cop, la nostra intenció en aquest sentit i, per tant, ens
abstindrem.
Pel que fa del punt 10 al 21, votarem a favor, sempre fem la proposta crítica que
fem normalment quan votem aquests expedients, que és que no deixem només la
política animalista en mans de sancions, sinó que treballem per una tinença
respectuosa i responsable dels animals a la nostra ciutat, d‟una altra manera, amb
d‟altres vies en educació i amb el foment d‟unes altres actituds davant de l‟espai
públic.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Votaremos a favor del 9 al 21 y tenemos que decir lo siguiente
en cuanto al número 8, el acuerdo relativo a validar y reconocer las obligaciones del
Ayuntamiento por un importe de 94.857 euros, IVA incluido, correspondiente a los
servicios de teleasistencia domiciliaria realizados por Televida Servicios
Sociosanitarios S.L. Miren, nosotros no vamos a validar un acuerdo que
Intervención y los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento advierten que es nulo
de pleno derecho, por eso no vamos a votar a favor, sin embargo se trata de un
servicio social que no se podía dejar de prestar a personas especialmente
vulnerables que no tienen la culpa de la mala gestión, por lo que tampoco podemos
votar en contra, teniendo en contra que no podemos dejar en la calle o sin
asistencia a personas especialmente vulnerables, como decía anteriormente.
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Pero queremos que sirva esta nuestra abstención, que es lo que vamos a hacer,
como advertencia a este gobierno municipal demasiado dado a este tipo de
reconocimientos de mala gestión, que hay que solucionar y depurar
responsabilidades allá dónde proceda y sabemos que seguramente no es aquí en
este Ayuntamiento, lo que ha hecho y yo agradezco, este Ayuntamiento, por eso
nos vamos a abstener, simplemente para que se tenga en cuenta que hay que
depurar esto de una vez dónde proceda, ha sido salir a asistir a esas personas
vulnerables, no puedo estar más de acuerdo, porque no podíamos interrumpir ese
servicio que sí hace falta, eso lo valoramos y nos vamos a abstener no porque no
estemos de acuerdo en lo que se ha hecho, que creo que está bien, asistir a quien
más lo necesita, cuando alguien los deja tirados, pero viene por una mala gestión y
ya lo advierte aquí la intervención, que es un acuerdo nulo de pleno derecho.
Pero de verdad que al final los que tenemos conciencia social no podemos dejar
que haya personas que dejen de tener estos servicios, porque alguien se equivoque
o lo haga mal, pero sí pedimos que se tome nota y que se depuren
responsabilidades, porque no se puede seguir por ese camino, las cosas hay que
hacerlas bien, con pulcritud, hay tiempo, y esto se hace demasiadas veces, se
reitera mucho y lo estamos diciendo aquí, no criminalizamos obviamente, ni
culpamos, a este Ayuntamiento, al contrario, estamos de acuerdo en lo que ha
hecho, como no podía ser de otra manera, asistir a esa gente más vulnerable, pero
le advertimos, y de ahí nuestra abstención, que no podemos seguir por este camino
y que a quien le corresponda que hay que depurar responsabilidades. Muchas
gracias.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, regidors, regidores, de igual manera que a la
Comissió Permanent, on es va abordar, doncs vam explicar, tornem a explicar,
potser el Sr. Giménez n‟hi ha algun detall que li va quedar pendent, no hi ha cap
problema en tornar a reiterar el perquè. També és cert que, bé, ha fet una lectura
parcial, li tornem a insistir, no, no, parcial, li tornem a insistir, o sigui, la Diputació de
Barcelona, 2016, ens fa una proposta on inclou aquesta partida de 90 i pico mil
euros que pretenien ser incorporades i utilitzades per dotar de més aparells de
teleassistència als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, en virtut d‟això i
atenent que en aquells moments teníem una situació d‟una certa llista d‟espera,
evidentment, doncs es va optar per donar adequat destí a aquells diners.
No obstant això, un cop la Diputació de Barcelona formalitza definitivament la
proposta pel que fa a la mesa de concertació, va sorgir aquesta discrepància
econòmica, però clar, davant d‟aquesta tessitura l‟opció era o retiràvem els
aproximadament 300 aparells que s‟havien instal·lat gràcies als 95.000 euros que
avui portem en aquest Ple o portar la factura en el Ple. L‟opció pel nostre govern va
ser molt clara, és a dir, havíem de fer aquella inversió, havíem de dotar d‟aquell
servei a aquells 300 ciutadans i ciutadanes i, per tant, tenim aquesta situació. I no
és en absolut per cap mala gestió feta des de l‟àrea, sinó que si a nosaltres, des
d‟una altra institució, en aquest cas Diputació de Barcelona, se‟ns planteja que
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tenim aquests diners i a més amb un afegit, i és que el servei de teleassistència
està conveniat per pràcticament tota la província de Barcelona i aquest Ajuntament
es troba adherit a aquest servei, doncs en un intent d‟economia d‟escala i de millor
prestació de serveis.
Aquesta és l‟explicació i no una altra del perquè aquesta factura.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna qüestió? Sí, Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, crec que no he fet el posicionament. Ens abstindrem en aquest punt, en el punt
8, després de sentir l‟explicació, a part del que ja explicàvem en la primera
intervenció, també volem aprofitar per demanar igualment al govern que aquest
servei de teleassistència es pugui, en un futur no gaire llunyà, es pugui acabar
remunicipalitzant, volem que l‟Ajuntament gestioni la teleassistència, fins ara és una
empresa de Madrid, qui factura gairebé 3 milions d‟euros per l‟assistència a 6.000
persones usuàries, durant els últims quatre anys. La nostra aposta és que aquest
servei, que sembla prou madur, pugui ser més fàcilment controlat i que es pugui
retribuir millor a qui fa la seva feina i no pas retribuir a un intermediari com fem ara
amb la gestió privada del servei.
Votarem a favor del punt 9, que em sembla que tampoc ho havíem dit i la resta des
del 10 fins el 21 ens abstindrem. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna paraula més, si no passaríem a la segona part del Ple.

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 8.- RELATIU A VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 94.857,05 EUROS, IVA INCLÒS,
CORRESPONENTS ALS SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
REALITZATS PER TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU.
(EXP.27460/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
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Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra
dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; i amb 7 vots d’abstenció dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
Per Provisió del tinent d‟Alcaldia de la regidoria de Govern de Benestar Social s‟ha
disposat iniciar els tràmits administratius per procedir a convalidar i reconèixer el
crèdit a favor de l‟empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU,
corresponents a les despeses del servei de Teleassistència Domiciliària (RC8/2017):
L‟import de les factures dels treballs realitzats és de 94.857,05 euros, d‟acord amb
les següents factures:
Fra. núm. FC-021957 de data 30/11/2016 per import de 46.850,25 euros
Fra. núm. FC-022292 de data 31/12/2016 per import de 48.006,80 euros
Les actuacions que es formalitzen han generat un veritable crèdit com a
conseqüència de la prestació del servei realitzat, per la qual cosa s‟hauria de
reconèixer l‟obligació a favor de TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU
en concepte de les despeses originades.
L‟abonament de les despeses realitzades, per un import de 94.857,05 euros, es
podrà formalitzar a càrrec de l‟aplicació pressupostària 04.2313.227.06.50 del
pressupost municipal de 2017, segons certificat de retenció de crèdit núm.
170024662 de data 18 de maigl, emès per la Intervenció General.
VIST l‟informe del Servei de Comptabilitat.
VIST l‟informe de la Intervenció General.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei
7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
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EL PLE, a proposta del tinent d‟Alcaldia de la regidoria de Govern de Benestar
Social, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
Primer.- APROVAR, en virtut de l‟article 50 de la Llei 39/2015 de 1 d‟octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la conversió
administrativa de les actuacions administratives realitzades corresponents a les
despeses en concepte del servei de Teleassistència Domiciliària a l‟empresa
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU.
Segon.- RECONÈIXER l‟obligació d‟aquest Ajuntament de les despeses
corresponents al servei de Teleassistència Domiciliària a favor de l‟empresa
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU amb NIF B80925977, per un
import de 94.857,05 euros, de les següents factures:
Fra. núm. FC-021957 de data 30/11/2016 per import de 46.850,25 euros
Fra. núm. FC-022292 de data 31/12/2016 per import de 48.006,80 euros
Tercer.- L‟obligació reconeguda a l‟acord anterior, per un import de 94.857,05
euros, es podrà formalitzar a càrrec de l‟aplicació pressupostària 04.2313.227.06.50
del pressupost municipal de 2017, segons certificat de retenció de crèdit núm.
170024662 de data 18 De maig, emès per la Intervenció General.
Quart.- Els acords anteriors s‟adopten sense perjudici de que s‟apliqui el que
disposa l‟article 36.3 de la Llei 40/2015, de 1 d‟octubre del Règim Jurídic del Sector
Públic.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a l‟empresa interessada i als serveis tècnics
municipals.
ACORD 9.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SEGONA
D’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET I EL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A
L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE
MENJADOR, PER ALS ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI, CURS
2017-2018. (EXPTE. 25777/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín
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Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants
d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant Acord de Ple Municipal adoptat en sessió de data 26 de juliol
de 2016, es va aprovar el conveni de col·laboració entre l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per l‟assignació
d‟ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les
escoles del municipi per al curs 2016-2017. Conveni que es va signar en data 14 de
setembre de 2016.
ATÈS que per acord de Ple Municipal, en sessió de data 28 de febrer de 2017, es
va aprovar la minuta d‟addenda del conveni, ampliant l‟aportació econòmica
municipal en 400.000,00 €, fixant l‟aportació municipal total del conveni en
1.600.000,00€ i modificant el redactat de l‟acord 5è i 7è del conveni.
ATESA la situació de greu crisi econòmica que s‟està vivint i la repercussió que
aquesta està tenint en les possibilitats d‟ingressos familiars per fer front a la
cobertura de necessitats primàries, ha fet, d‟una banda, augmentar el nombre de
famílies que pateixen aquesta situació de desavantatge social i, d‟altra, una
repercussió en el desenvolupament dels infants i la cobertura de la seva
alimentació.
Les persones peticionàries de l‟ajut de menjador pateixen dificultats socials i
econòmiques greus i que les dotacions econòmiques que hi assigna la Generalitat
de Catalunya són insuficients per atendre totes les peticions i cobrir totes les
necessitats, molts d‟aquests alumnes reben ajudes socials directament de
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet, que es destinen a complementar els ajuts atorgats pel
Consell Comarcal al no poder assumir les famílies el cost del menjador escolar.
ATÈS que el Consell Comarcal del Barcelonès té atribuïdes, per delegació de la
Generalitat de Catalunya, diverses competències en matèria d‟ensenyament, entre
les que s‟inclou l‟atorgament d‟ajuts individuals de menjador per necessitats
socioeconòmiques als alumnes de les escoles sostingudes amb fons públics dels
municipis de la comarca, que es financen amb les assignacions que, a l‟efecte i per
a cada curs escolar determina, el Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, que les transfereix a l‟administració comarcal.
ATÈS que la correlació entre pobresa i infància és molt alta i, en la mesura que
impedeix donar oportunitats als infants, els determina com a col·lectiu amb
escasses possibilitats de sortir de la situació d‟exclusió, és a dir, que els condemna
a la cronificació. La pobresa dels infants té un fort impacte en el desenvolupament
cognitiu, en l‟èxit escolar i en el benestar psicològic futur.
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ATÈS que l‟acord 8è del conveni preveu la possibilitat de pròrroga mitjançant
addenda al conveni.
VIST que el Ple Municipal en sessió de data 24 d‟octubre de 2017 va aprovar la
justificació econòmica relativa al conveni de col·laboració entre l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l‟assignació
d‟ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les
escoles del municipi pel curs 2016-2017.
VISTA la Provisió emesa pel Regidor de Govern de Benestar Social, que dóna inici
al corresponent expedient.
VIST l'informe tècnic favorable per a la seva aprovació emès per la Cap de Servei
de la Regidoria de Govern de Benestar Social.
VISTA la minuta de la segona addenda per la qual les parts acorden ampliar les
quantitats econòmiques, així com la modificació de l‟esmentat Conveni de
col·laboració entre l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal
del Barcelonès per a l‟assignació d‟ajuts complementaris als ajuts individuals de
menjador per als alumnes de les escoles del municipi per al curs 2017-2018.
ATÈS que consta a l‟expedient document acreditatiu de l‟existència de crèdit
pressupostari per cobrir les obligacions que es deriven del present expedient a
l‟exercici 2017.
VIST l‟informe de l‟Assessora Jurídica de la Regidoria de Govern de Benestar
Social.
VISTES les competències atribuïdes al Ple Municipal per raó de la quantia, de
conformitat amb l‟art. 23.1.c) de les Bases d‟Execució del Pressupost de l‟exercici
corresponent.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social, i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta de la segona addenda del Conveni de col·laboració
entre l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès
per a l‟assignació d‟ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als
alumnes de les escoles del municipi pel curs 2017-2018, que es transcriu a
continuació:
“MANIFESTEN
I. Que mitjançant Acord de Ple Municipal adoptat en sessió de data 26 de juliol
de 2016, es va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre
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l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del
Barcelonès per l‟assignació d‟ajuts complementaris als ajuts individuals de
menjador per als alumnes de les escoles del municipi pel curs 2016-2017.
Posteriorment, va ser aprovat per la Junta de Govern Local del Consell
Comarcal del Barcelonès en sessió de 27 de juliol de 2016.
El conveni es va signar en data 14 de setembre de 2016.
II.

Que mitjançant Acords de la Junta de Govern Local Comarcal, adoptat en
sessió de 22 de febrer de 2017, i del Ple Municipal, adoptat en sessió de
data 28 de febrer de 2017, es va aprovar la primera addenda al conveni de
col·laboració esmentat amb l‟objecte d‟ampliar l‟aportació econòmica
municipal en la quantitat de 400.000,00€, quedant fixada l‟aportació total
municipal pel curs 2016/2017 en 1.600.000,00€, així com modificar el
redactat dels acords 5è i 7è del conveni, fixant el nou redactat del clausurat.
L‟addenda es va signar en data 8 de març de 2017.

III.

Qu l‟acord 8è del conveni preveu la possibilitat que les parts, per mutu acord
explícit i mitjançant l‟aprovació de les corresponents addendes, puguin
prorrogar la vigència del conveni per a posteriors cursos escolars,
incorporant els ajustos escaients i quantificant les dotacions de finançament,
mitjançant addenda.

IV.

Que davant la voluntat d‟ambdues parts de prorrogar l‟esmentat conveni pel
curs 2017-2018, convenen
ACORDAR
PRIMER.- PRORROGAR el conveni entre l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de
Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per l‟assignació d‟ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les
escoles del municipi pel curs 2017-2018.
SEGON.- Fixar l‟aportació municipal total pel curs 2017-2018 en la quantitat
de 1.600.000,00€, establerta a l‟acord 4rt del conveni, en el sentit següent:
“ L’aportació d’1.600.000,00€ es desglossada de la forma següent:



600.000,00€ per a l’exercici 2017.
1.000.000,00€ per a l’exercici 2018.

Les aportacions relatives a l’exercici 2018 restaran subordinades al crèdit de
l’exercici, autoritzat en els pressupostos municipals.”
TERCER.- Fixar la distribució de les quantitats a aportar durant el curs
escolar 2017/2018, establertes en l‟acord 5è del conveni, en el sentit
següent:
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“ Per tal de garantir l’efectivitat dels pagaments en les dates previstes, per
atendre puntualment els abonaments a les escoles del municipi dels ajuts
complementaris que es financen amb recursos municipals, l’Ajuntament de
L’Hospitalet transferirà al Consell Comarcal del Barcelonès durant el curs
2017-2018 les següents quantitats:




600.000,00 euros durant el mes de novembre de 2017 que es
destinaran a atendre el pagament dels ajuts complementaris
corresponents al primer trimestre del curs.
500.000,00 euros al febrer de 2018 que es destinaran a atendre el
pagament dels ajuts complementaris corresponents al segon
trimestre del curs.
La quantitat restant, fins el màxim de 500.000,00€, al juny de 2018
que es destinaran a atendre el pagament dels ajuts complementaris
corresponents al tercer trimestre de curs.”

QUART.- Fixar la justificació de les quantitats aportades pel curs 2017/2018,
establerta a l‟acord 7è del conveni, en el sentit següent:
“ El Consell Comarcal del Barcelonès haurà de justificar l‟aplicació de la
dotació rebuda davant l‟àrea gestora i/o àrea territorial corresponent,
mitjançant:


Presentació de documentació justificativa per trimestre vençut, en la que
es faci constar un llistat nominatiu dels beneficiaris i els imports dels
ajuts concedits.
La justificació de l‟últim trimestre de curs, amb indicació del número total
d‟ajuts i l‟ import final adjudicat, es comunicarà dins el mes següent a la
recepció del pagament de la darrera aportació. En el sentit següent:


Un cop aprovada la liquidació de la despesa del curs anterior, es
transferirà la quantitat de 600.000€ al mes de novembre de 2017,
despesa que s‟haurà de justificar abans del 31 de gener de
l‟exercici 2018.



La quantitat de 500.000€ transferits al mes de febrer de 2018,
s‟haurà de justificar abans de la primera quinzena de maig de
l‟exercici 2018.



La quantitat restant, fins el màxim de 500.000,00€, serà
transferida abans de finalitzar el mes de juny de 2018, una vegada
el CCB hagi notificat l‟adjudicació i el reajustament de la despesa
de l‟últim trimestre. El Consell Comarcal abonarà a les escoles els
imports que corresponguin durant el mes de juliol de 2018, un cop
rebuda l‟aportació econòmica municipal.
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Certificació de la Intervenció del Consell Comarcal del Barcelonès,
d‟acord amb el total dels pagaments efectius de les aportacions
econòmiques municipals realitzades, abans de finalitzar el mes de juliol
de 2018.

L‟Ajuntament de L‟Hospitalet abonarà les quantitats acordades prèvia
presentació del llistat nominatiu dels beneficiaris i dels imports dels ajuts
concedits per part del Consell Comarcal del Barcelonès.”
CINQUÈ.- Fixar una vigència màxima per termini de quatre anys, fins el curs
escolar 2019-2020, en aplicació de l‟art. 49.1 de la Llei 40/2015, d‟1
d‟octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
SISÈ.- S‟entenen per modificats els acords 4rt, 5è i 7è del conveni que
determinen les aportacions econòmiques, en els termes que es recullen en
aquesta addenda. I es mantenen en els seus propis termes la resta de
condicions convenials amb les adaptacions temporals que pertoquin.
I en prova de conformitat, ho signen ambdues parts per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i la data indicats en l‟encapçalament.”
SEGON.- APROVAR una despesa per l‟exercici 2017 per un import de 600.000,00€
segons RC núm. 170050974 expedida per la Intervenció General en data
14/11/2017, amb càrrec a l‟aplicació pressupostaria 04.2311.489.01.07.
TERCER.- La despesa derivada de l‟adjudicació i formalització del present conveni,
queda sotmesa en l‟aplicació e l‟art. 174 del TRLHL a l‟existència de crèdit adequat i
suficient per l‟exercici 2018 per un import de 1.000.000,00€.
QUART.- AUTORITZAR la modificació dels percentatges referits a l‟apartat 3r de
l‟art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s‟aprova el Text
Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
CINQUÈ.- FACULTAR indistintament a l‟Excma. Sra. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ,
Alcaldessa de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, i al senyor JESÚS
HUSILLOS GUTIÉRREZ, Regidor de Govern d‟Igualtat i Benestar Social, per a la
signatura de tots els documents que se‟n derivin.
SISÈ.- COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal del Barcelonès, al
Regidor de Govern d‟Igualtat i Benestar Social, al Director de Serveis de Benestar i
Drets Socials, a la Cap de Servei de la Regidoria de Benestar Social, a la Cap de
Secció de serveis socials, al Servei de Programació i Pressupostos, a la Secció
Administrativa i de Suport a la Gestió i a la Intervenció General.
ACORD 10.- RELATIU A LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ
PRESENTAT CONTRA LA SANCIÓ IMPOSADA A LA SRA. A.M.O.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
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POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS.
SA260/16 (EXP. 16334/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 10765/2016, de 27 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra la Sra. A. M. O. P., amb XXXXXXXXXXXXXX amb
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ATÈS que l‟esmentada resolució va ser objecte de diversos intents infructuosos de
notificació entre els dies 16 i 17 de gener de 2017; per això i als efectes de l‟art. 44
de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es van notificar mitjançant publicació al
BOE del dia 7.2.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que, amb data 23.5.2017 es va adoptar l‟ Acord de Ple U040203/474 (Ord.
033), pel qual s‟imposa a l‟interessat/da la sanció inicialment proposada de 150,25.€ per portar un gos considerat potencialment perillós sense morrió a la via pública.
VIST que l‟esmentat acord va ser notificat a l‟interessat/da el dia 14.6.2017, segons
consta en la corresponent diligència de notificació.
VIST que, amb data 20.6.2017 (RGE 50127), l‟interessat/da va presentar un escrit
que, malgrat no ho digui expressament, s‟haurà de qualificar com a recurs de
reposició contra l‟esmentat acord plenari sancionador.
En l’esmentat escrit, l’interessat/da reconeix la veracitat dels fets i manifesta
que era desconeixedora de la regulació referent als gossos de races considerades
potencialment perilloses, així com que el document que li ven entregar els agents
actuants era una denúncia.
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En resposta a l’anterior s’ha de dir que l’acta de denúncia de la Guàrdia
Urbana de l’Hospitalet de data 14.9.2016, al complir amb els requisits legals,
gaudeix de presumpció de veracitat, presumpció que està reforçada, a més, pel
reconeixement dels fets realitzat per l’interessat/da en el seu recurs. Per una altra
banda, les manifestacions de la interessada sobre el seu desconeixement de les
normes no tenen cap virtualitat, atès que el desconeixement de les lleis no eximeix
del seu compliment.
VIST el que disposen l‟article 108 de la llei 7/1985, RBRL i concordants, i els articles
123 i 124 de la llei 39/2015, LPACAP.
VIST el que disposa l‟art. 24.3.b) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre, LPACAP, en
relació amb l‟art. 21 de la mateixa llei.
VIST l‟informe-proposta sobre recurs de reposició de l‟Assessoria Jurídica del
Servei de Salut de data 04.07.2017.
El Ple municipal, resulta òrgan competent per adoptar el corresponent acord,
segons determina l‟art. 13.b) de la llei 10/1999, sobre Tinença de gossos considerat
potencialment perillosos, en relació amb l‟art. 116 de la llei 30/1992, LRJ-PAC,
aplicable d‟acord amb la Disp. Trans. Tercera a) de la llei 39/2015, LPACAP.
ACORDA,
PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició potestatiu, interposat per la Sra.
A. M. O. P., amb XXXXXXXXXXX amb domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
contra l‟Acord de Ple U040203/474 (Ord. 033), de data 23.5.2017, per les raons
exposades anteriorment i que a continuació es tornen a reproduir:
“l’acta de denúncia de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 14.9.2016,
al complir amb els requisits legals, gaudeix de presumpció de veracitat, presumpció
que està reforçada, a més, pel reconeixement dels fets realitzat per l’interessat/da
en el seu recurs. Per una altra banda, les manifestacions de la interessada sobre el
seu desconeixement de les normes no tenen cap virtualitat, atès que el
desconeixement de les lleis no eximeix del seu compliment.”.
SEGON.- MANTENIR en els seus propis termes l‟acord plenari U040203/474 (Ord.
033), de data 23.5.2017.
TERCER.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 11.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. V.Z.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS.
SA169/17VR. (EXP. 20757/2017)
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Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 5780/2017, de 19 de juliol, es va iniciar
procediment sancionador contra la Sra. V. Z. C., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟ esmentada resolució es va
notificar en data 27.7.2017, com així consta en la diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de la imputada , en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 04.09.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 05.09.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarats provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guàrdia Urbana de data
07.03.2017 a la que fa referència en la resolució d‟iniciació del procediment:
► l „ interessat portava un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la
via pública.
SEGON.- IMPOSAR a la Sra. V. Z. C., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
► Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
a la via pública
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El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es qualifica
com a GREU (art. 7 llei 10/1999), i li correspon una sanció de 300,- euros (art.
11.1 de la Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, la Sra, V. Z. C., en
aplicació de l‟article 28 de la Llei 40/15 d‟1 d‟octubre del procediment
administratiu Comú de les Administracions Públiques.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 12.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A.G.B. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS.
SA180/17VR. (EXP. 20772/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 5782/2017, de 19 de juliol, es va iniciar
procediment sancionador contra la Sra. A. G. B., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟ esmentada resolució es va notificar
en data 27.7.2017, com així consta en la diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de la imputada, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 04.09.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 05.09.2017
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El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guàrdia Urbana de data
30.03.2017 a la que fa referència en la resolució d‟iniciació del procediment:
►L’interessada portava un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la
via pública.
SEGON.- IMPOSAR a la Sra. A. G. B., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
► Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública
El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei 10/1999), i li correspon una sanció de 300,euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, a la Sra. A. G. B. en
aplicació de l‟article 28 de la Llei 40/15 d‟1 d‟octubre del procediment
administratiu Comú de les Administracions Públiques.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 13.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.R.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS.
SA128/17PA. (EXP.14962/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
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REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 4699/2017, de 9 de juny, es va iniciar
procediment sancionador contra la Sra. M. R. C., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució es va notificar en data 27.06.2017, com així consta
en la diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessada en el termini atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
24.07.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 07.08.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 15.12.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 4699/2017, de 9 de juny, d‟iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor la Sra. M. R. C., amb XXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, una multa de
300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.
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ACORD 14.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.O.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS.
SA124/17PA. (EXP.14852/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 4696/2017, de 9 de juny, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. C. O. P., amb XXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució es va notificar en data 27.6.2017, com així consta
en la diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
24.07.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 07.08.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 20.10.2016, a la
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que es fa referència en la resolució núm.004696/2017, de 9 de juny, d‟iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. C. O. P., amb XXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. C. O. P.,
amb XXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 15.- RELATIU A ADMETRE I ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ
POTESTATIU ENVERS LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.A.A.L. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. SA232/16 (EXP.1699/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS que, mitjançant Resolució núm. 233/2017, de 19 de gener, es va iniciar el
present procediment sancionador al Sr. J. A. A. L., amb XXXXXXXXXXXXXX, amb
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per infraccions a la
normativa sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
VIST que, després dels tràmits processals preceptius, el Ple municipal, en data
27.6.2017, va aprovar acord sancionador, d‟acord amb la tipificació, qualificació i
proposta de sanció inicials, considerant com a fets provats que l‟interessat circulava
amb un gos considerat potencialment perillós sense la llicència preceptiva.
VIST que, amb data 3.8.2017 (RGE 61942), l‟interessat va presentar un escrit que, malgrat no dir-ho expressament-, s‟ha de qualificar com a recurs de reposició contra
l‟esmentat acord del Ple municipal. Al recurs, entre altres particulars, l‟interessat
manifesta que ell no és el titular del gos perillós en qüestió i que només l‟estava
passejant puntualment pel parc.
VIST el certificat del Cens municipal d‟animals de companyia que consta a
l‟expedient, al qual figura que, en efecte, l‟interessat és titular d‟un gos però que no
és l‟identificat en la denúncia de la Guàrdia Urbana de 25.5.2016. A més, el gos
propietat de l‟interessat és mestís i no té la consideració de potencialment perillós.
ATÈS que no hi ha acreditació de que l‟interessat sigui titular de cap més gos.
ATÈS que la persona obligada a complir amb les obligacions de sol·licitud de la
llicència administrativa que preveu l‟art. 3 de la llei estatal 50/1999, és el titular de
l‟animal en qüestió i, en el present cas, no queda acreditat que l‟interessat ostenti
l‟esmentada titularitat.
VIST que, d‟acord amb l‟anterior, l‟interessat no està obligat a sol·licitar de la
llicència de referència perquè no és titular del gos assenyalat en el present
procediment i, a més, l‟únic gos del que consta ser titular no té la qualificació de
potencialment perillós.
VIST el que disposen l‟article 108 de la llei 7/1985, RBRL i concordants, i els articles
123 i 124 de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP.
VIST el que disposa l‟art. 24.3.b) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 29/09/2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- ADMETRE i ESTIMAR el recurs de reposició potestatiu, interposat pel
Sr. J. A. A. L., amb XXXXXXXXXXXX el dia 03.08.2017, contra l‟Acord sancionador
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núm. 488 de data 27.06.2017, per les raons exposades anteriorment i que a
continuació es tornen a reproduir:
La persona obligada a complir amb les obligacions de sol·licitud de la llicència
administrativa que preveu l’art. 3 de la llei 50/1999, és el titular de l’animal en
qüestió i, en el present cas, no queda acreditat que l’interessat ostenti l’esmentada
titularitat.
SEGON.- ANUL·LAR i deixar sense efectes l‟esmentat Acord de Ple, núm. 488 de
data 27.6.2017.
TERCER.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 16.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B.S.B.V. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS.
SA118/17PA. (EXP.14851/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 4697/2017, de 9 de juny, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. B. S. B. V., amb XXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució es va notificar en data 21.6.2017, com així consta
en la diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
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VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
24.07.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 07.08.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 12.12.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm.4697/2017, de 9 de juny, d‟iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. B. S. B. V., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. B. S. B. V.,
amb XXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 17.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.F.V.S. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS.
SA103/17PA. (EXP.14978/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
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Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 5260/2017, de 28 de juny, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. M. F. V. S., amb XXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució es va notificar en data 17.7.2017, com així consta
en la diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
08.09.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 12.09.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 22.02.2017, a la
que es fa referència en la resolució núm. 5260/2017, de 28 de juny, d‟iniciació del
procediment:
Portar dos gossos potencialment perillosos sense morrió a la via pública el
dia 22.2.2017.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. M. F. V. S., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. M. F. V. S.,
amb XXXXXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,50.-€ (150,25.- euros per gos) (art. 11.1 de la llei 10/1999 de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 18.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. W.C.C.R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS.
SA186/17PA (EXP.21069/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 5944/2017, de 25 de juliol, es va iniciar
procediment sancionador contra la Sra. W. C. C. R., amb XXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució es va notificar en data 21.08.2017, segons acredita
la signatura de l‟interessada en la còpia de l‟esmentada resolució.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessada, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits procedimentals
establerts en la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
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VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
30.09.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 02.10.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
09/03/2017 a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm. 5944/2017 de
25/07/2017:
Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
TERCER.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor la Sra. W. C. C. R., amb XXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: IMPOSAR a la persona declarada responsable, la Sra. W. C. C.
R., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 150,25.-€ (art. 11.1. de la llei 10/1999, de 30de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 19.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. P.O.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA201/17.
(EXP.16395/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
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Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 4932/2017, de 16 de juny, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. P. O. P., amb XXXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies 6 i 7 de juliol de 2017; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la llei
39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
8.9.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació, s‟han observat tots els requisits procedimentals
establerts en la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
09.10.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 23.10.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 15.04.2017, a la
que es fa referència en la resolució d‟iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
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de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. P. O. P., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. P. O. P.,
amb XXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 20.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.C.G.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS.
SA195/17PA. (EXP. 20908/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 5938/2017, de 25 de juliol, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. J. C. G. C., amb XXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució es va notificar en data 16.8.2017, com així consta
en la diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
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VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
18.09.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 26.09.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 21.03.2017, a la
que es fa referència en la resolució núm. 005938/2017, de 25 de juliol, d‟iniciació
del procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. J. C. G. C., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. J. C G C.,
amb XXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 21.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.C.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS.
SA114/17 (EXP.16730/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
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Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 4935/2017, de 16 de juny, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. C. C. M., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució no va poder ser notificada el dia 10.7.2017 atès
que el seu destinatari resultava “desconegut” en l‟adreça corresponent; davant
d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va
notificar mitjançant publicació al BOE del dia 8.9.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
09.10.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 11.10.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 15.12.2016, a la
que es fa referència en la resolució d‟iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. C. C. M., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. C. C. M.,
amb XXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 22.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 18 D’OCTUBRE AL 21 DE NOVEMBRE DE 2017 QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 7752 AL 8862.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l‟article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l‟alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d‟alcaldia i regidors de govern en l‟exercici de les competències delegades que
comprenen del núm. 7752 de data 18 d‟octubre al núm. 8862 de data al 21 de
novembre de 2017.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.
DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 23.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 38, 39, 40, 41 I 42 DEL 24 I 31
D’OCTUBRE I 7, 14 I 21 DE NOVEMBRE DE 2017, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l‟article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l‟últim Ple
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ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents als números 38, 39, 40, 41, i 42 de 24 i 31
d‟octubre i 7, 14 i 21 de novembre de 2017, respectivament.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PUNT 24.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ÒMNIUM CULTURAL, EN
RELACIÓ A L’EMPRESONAMENT SENSE FIANÇA DELS PRESIDENTS DE LES
ENTITATS ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA I ÒMNIUM CULTURAL, AIXÍ
COM DE 7 EXCONSELLERS I EXCONSELLERES I DE L’EXVICEPRESIDENT
DEL GOVERN DE LA GENERALITAT.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per Òmnium Cultural, es produeixen
les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs qui fa la intervenció? Sí, un moment que li farem arribar el micròfon.

Essent les 17.40 hores, abandonen la sessió els regidors del grup polític municipal
de Ciutadans, Srs/Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González, i els regidors
del grup polític municipal del Partit Popular, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín,
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González.

Sí, quan vulgui pot començar.

SR. F. S. I. (Òmnium Cultural)
Sí, esperava que marxessin els regidors.
Volia donar-los-hi les gràcies per permetre‟ns intervenir en nom d‟Òmnium...

SRA. ALCALDESSA
Un moment, un moment, perquè no se sent, no sé si és un problema de micròfon, a
veure.
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SR. F. S. I. (Òmnium Cultural)
Hola, bona tarda, volia donar-los les gràcies en nom d‟Òmnium per permetre‟ns
intervenir en el Ple, per haver-nos-ho permès. També els hi he de dir però que la
nostra intenció era cedir la paraula a l‟Assemblea del districte I de l'Hospitalet, com
que això no ha estat possible, em limitaré a llegir la intervenció que ells tenien
preparada, que és aquesta.
“Bona tarda, permeteu-me que agraeixi que Òmnium l'Hospitalet ens hagi
gentilment cedit la paraula. També volem saludar els companys de Nozonaaire i de
Titanlux que avui ens acompanyen.
Recordeu, l'Hospitalet serà sempre nostre, dels veïns.
Qui som? L‟assemblea del districte I de l'Hospitalet de Llobregat és una assemblea
de barri formada per individus a títol individual que, de forma lliure, assisteixen a
reunions per dinamitzar el moviment veïnal dels barris de l'Hospitalet. Són
benvinguts individus que formin part de diferents col·lectius, sindicats, AMPES,
partits polítics, altres associacions, etc, però mai com a representants d‟aquest, sinó
com individus. El nostre funcionament és plenament assembleari, sobirà, amb una
política de portes obertes i ens uneix el rebuig cap a qualsevol forma de violència.
Dit això, l‟assemblea del districte I, en aquesta hora greu, es manifesta en contra i
condemna:
Qualsevol acte de violència, incloent-hi aquella violència exercida en nom d‟idees
polítiques. En especial denunciem els actes de violència injustificada que vam patir
el dia 1 d‟octubre, tant els ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet, com part del nostre
patrimoni cultural arquitectònic.
Totes aquelles manifestacions amb simbologies clarament feixistes, siguin violentes
o no.
L‟aplicació per part del govern de l‟Estat de l‟article 155 i totes les seves
conseqüències.
L‟empresonament de representants associatius i polítics que han estat triats pel
poble i, per tant, ens representen.
Com assemblea ens sentim identificats amb en Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol
Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa,
Carles Mundó i, especialment, amb l‟hospitalenca Meritxell Borràs.
Independentment de les seves trajectòries polítiques i socials, ens identifiquem amb
els nostres representants i rebutgem que estiguin presos.
Com assemblea del districte I de l'Hospitalet de Llobregat demanem que aquest
Ajuntament estableixi clarament mecanismes per aturar les agressions cap als
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representants polítics i socials, de tots i totes les ciutadanes i la manca de llibertat
d‟expressió.
Finalment, denunciem la inoperància, la corresponsabilitat i la complicitat de
l‟Alcaldessa i el partit al qual ella representa davant de tots els greus fets exposats
anteriorment.
Si aquest Ajuntament vol ser la tomba de la democràcia és a les seves mans. Els
proposem l‟epitafi: MarínAmbEl155. Gràcies.”

SRA. ALCALDESSA
Una qüestió abans de...

(aplaudiments)
Si us plau, si pot dir el seu nom i cognom, perquè quedi constància en l‟Acta de la
sessió. Si li pot fer arribar el micròfon si us plau, ha sigut un fallo meu, això
normalment es demana al principi.

SR. F. S. I. (ÒMNIUM)
Perdoni, em dic, F. S. I..

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs passem, després d‟aquesta intervenció, a les mocions dels grups
polítics municipals. Sí?

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Volem intervenir, tenim temps per intervenir.

SRA. ALCALDESSA
Un moment, un moment. A veure...

Parla el Sr. Giménez Márquez, portaveu del grup de la CUP-Poble Actiu, sense
micròfon.

…/…

67

Puc parlar? O sigui, normalment i habitualment en tots els plens en els últims
mesos, sempre que ha hagut una moció i ha hagut una petició de paraula per part
d‟alguna entitat, hem fet posteriorment, conjuntament amb la moció, el debat. És
evident que si vostès volen fer ús de els dos minuts que hi ha dins del reglament, ho
poden fer i, per tant, qui vol intervenir? Bé, tots no, pregunto quins grups volen
intervenir, molt bé, doncs Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, avui veïns i veïnes de l'Hospitalet han vingut al Ple a demanar-li explicacions a
vostè, Alcaldessa. Explicacions sobre què ha fet vostè i el seu govern per defensar
els seus drets, llibertats i, fins i tot, el seu, el nostre, patrimoni comú.
A nosaltres ja ens va respondre l'Ajuntament a una pregunta sobre les càrregues
policials del passat 1 d‟octubre, dient-nos, assegurant-nos que no es querellarien
contra les esmentades càrregues i destrosses a l‟Institut Can Vilumara. Literalment
ens van dir, i llegirem: “Entenem que únicament en el cas que l‟Ajuntament es
sentís ofès, podria intentar exercir l‟acusació particular per la presumpta infracció
penal que pugui suposar el contingut genèric de l‟exposició de fets descrits en la
instància, a la nostra instància, a la nostra pregunta, i entre parèntesi ens deien, “al
nostre judici amb escassa possibilitat d‟èxit.”
Bé, entenem llavors que la violència policial davant la voluntat d'exercir el dret a vot,
a vostès no les ofèn.
Ens sap molt greu aquesta actitud del PSC, apropant-se al PP i a Ciutadans, sota la
disculpa d'una aplicació esbiaixada i parcial d'una legalitat que coarta llibertats i
reprimeix fins arribar al punt d'empresonar governs legítimament escollits pel poble i
activistes de la societat civil, com ara els Jordis, només per raons polítiques.
Des d‟aquest grup municipal no podem acceptar que tot continuï igual, no podem
assumir aquest marc de presumpta normalitat. Amb l'aplicació del 155 han
demostrat que la sobirania, tot i radicar en el poble, és l'Estat qui es considera amb
la potestat per a segrestar-la quan aquesta sobirania no va en la seva direcció. Per
tant, li correspon ara al poble la defensa d'aquesta, per a construir la República per
a canviar-ho tot.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies Sr. Giménez. Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
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Sí, bona tarda. Gràcies a tots els que el dia 1 d‟octubre veu defensar els llocs de
votació. Gràcies a tots els que el dia 3 d‟octubre us vau manifestar en contra de la
repressió que havia patit el poble que volia votar. Gràcies a tots els que cada dia
seguiu en peu fent valer una cosa que ens van ensenyar o al menys a mi em van
ensenyar de ben jovenet, que és llibertat d‟expressió, democràcia i poder fer valer la
teva opinió, parlar-ne, debatre i fer certes coses i no passar per aquest article 155
que és un article que està buit de contingut i que algunes forces polítiques se n‟han
volgut empoderar per utilitzar-lo de manera poc democràtica, de manera impositiva i
de manera imperial.
Avui tenim empresonades a deu persones senzillament per opinar diferent als que
ens volen imposar la seva opinió, una d‟elles, la nostra veïna i amiga Meritxell
Borràs, que va estar durant 16 anys regidora d‟aquest Ajuntament, Ajuntament el
qual en cap moment ha tingut la delicadesa de posar un llaç groc en el seu balcó,
com han fet en tantes altres ocasions per diferents temes, pels refugiats, per moltes
coses, que evidentment des de la nostra formació política subscrivim que s‟han de
fer, però evidentment per tenir presos polítics també hi havia d‟haver-hi un llaç groc.
I ens sap molt greu que aquest Ajuntament, del qual la Meritxell va ser regidora, no
s‟hagi posat del seu costat, perquè podem opinar diferent, però ningú pot estar a la
presó per opinar, per manifestar les seves opinions polítiques i per, senzillament,
sense cap tipus de violència, sense cap tipus d‟agressió, que és tot el contrari, les
que vam patir l‟1 d‟octubre aquí a l'Hospitalet, a Can Vilumara, doncs veure
aquestes coses.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Des d‟Esquerra Republicana de Catalunya subscrivim al cent per
cent les paraules del portaveu de l‟Assemblea del districte I i d‟Òmnium Cultural i
l‟ANC. Des d‟Esquerra Republicana de Catalunya volem aprofitar aquesta breu
intervenció per agrair a la gent que el passat 1 d‟octubre va defensar la democràcia,
les urnes i el dret a vot dels ciutadans, malgrat la violència i la brutalitat policial, tal i
com vam poder patir i veure en aquesta ciutat a l‟Institut Vilumara.
La societat catalana el passat 1 d‟octubre, va decidir que som república i aquestes
darreres setmanes hem vist com un govern de l‟Estat espanyol, un govern del Partit
Popular, feixista i corrupte, persegueix i empresona al govern legítim de Catalunya,
per complir el mandat democràtic del 27 de setembre i de l‟1 d‟octubre.
Els catalans som testimonis de la repressió d‟un Estat que fa empresonar el nostre
govern únicament per les idees, d‟un Estat que s‟ha negat a dialogar, a la mediació
internacional i que no vol permetre mai que els ciutadans i les ciutadanes de
Catalunya exercim el nostre dret a decidir.
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L‟aplicació de l‟article 155 per part del Partit Popular, de Ciutadans i del PSOE i del
PSC amb la complicitat d‟aquesta Alcaldessa, suposa el segrest de les institucions
catalanes, la retallada de drets i llibertats i la liquidació de l‟autogovern de
Catalunya.
Nosaltres sabem que les eleccions del 21 de desembre són il·legítimes, però han
de sevir per omplir les urnes, una vegada més, de dignitat, de democràcia i de
llibertat per als presos polítics.
El 21 de desembre tornem a guanyar les urnes i construïm un nou país per a
tothom i, més fort que mai, llibertat presos polítics i visca la República Catalana.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Des del Grup Municipal de Canviem L‟Hospitalet, nosaltres volem rebutjar
profundament la pressió patida el dia 1 d‟octubre, qualsevol tipus de repressió i de
violència contra un poble. Volem també rebutjar el 155, una mesura que ha portat al
poble de Catalunya, molts prejudicis i que nosaltres no volíem ni voldrem que mai
més es pugui implantar.
I desprès també, volem que les persones que estan a presó, injustament
empresonades, tornin a casa. No han d‟estar a la presó per les causes que se‟ls
estan imputant i considerem que haurien d‟estar ja amb nosaltres i, molt
especialment, a la Meritxell Borràs que és una companya nostra d‟aquí de la ciutat,
amb la que hem compartit l‟àmbit polític durant molt de temps i que volem que torni
ja, d‟una vegada a casa. Moltes gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí gràcies Sra. Alcaldessa. Comencem dient, el Partit dels Socialistes de Catalunya,
ha dit, des del primer moment, no estem d‟acord, no volem la Declaració Unilateral
d‟Independència, i no volem el 155, això ho hem dit des del primer dia i ho
continuem mantenint. Un ha estat conseqüència de l‟altre, malauradament.
A les mans de qui era el president de Catalunya, va estar el poder evitar-ho, va
decidir no fer-ho i, d‟entre altres coses, per les pressions pròpies que li vam fer,
teòricament, qui li donaven suport. Per tant, no crec que sigui just que repartim
culpes amb aquells que no les tenen.
Respecte de la violència patida, denunciada durant el dia 1 d‟octubre. Nosaltres, la
nostra Alcaldessa al capdavant, vam defensar que no estàvem d‟acord, que li
semblava malament, que no li semblava raonable ni ajustat, que això fos així. I
deixi‟m dir-les una cosa, a l‟escola Can Vilumara va anar la nostra Alcaldessa a
posar-se davant la Policia Nacional, per dir-les que marxessin de la ciutat, no conec
cap alcalde, cap alcaldessa d‟Esquerra Republicana, del PDcat, de la CUP, que
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hagin fet un gest similar durant tot l‟1 d‟octubre. Per tant, lliçons ni una, lliçons de
dignitat, lliçons de lluita pels veïns i les veïnes, no admetrem cap i molt menys
d‟aquells que el què van fer va ser amagar-se i llançar a la gent, mestre ells estaven
molt còmodament asseguts. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat aquest punt, passem a les mocions dels grups polítics
municipals.
Essent les 17:57h s’incorporen a la sessió plenària, els regidors dels grups polítics
municipals de Ciutadans i Partit Popular.
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES
En relació amb la moció número 25 presentada pels grups polítics
municipals del CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC, CiU i CUP-PA; amb la
moció número 26 dels grups polítics municipals d’ERC i CiU, amb l‟adhesió del
grup polític municipal de la CUP-PA; amb la moció número 27 presentada pels
grups polítics municipals d’ERC, CUP-PA, amb l‟adhesió del grup polític municipal
d’ICV-EUiA-PIRATES; amb la moció número 28, presentada pel grup polític
municipal d’ERC i CUP-PA; amb la moció número 29, presentada pel grup polític
municipal del PSC amb l‟adhesió del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES;
amb la moció número 30 presentada pels grups polítics municipals d’ERC, amb
l‟adhesió de CiU i CUP-PA; i amb la moció número 31 presentada pel grup polític
municipal d’ERC, amb l’adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES; es produeixen les
intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós y Sr. García, les pido, por favor, que retiren unos carteles que tienen
puestos en sus escaños.
A veure, aquí, hi ha una qüestió que vull que quedi molt clara. Vostès, com a
regidors d‟aquest Ajuntament, tenen la llibertat d‟expressió, vostès porten una
samarreta amb el què han considerat oportú, igual que el Sr. Gimenez té costum de
fer en cada Ple, i això forma part, en fi, del dret individual que té qualsevol. Ara bé,
estem, jo no ho havia vist, aquí hi ha uns cartells que algú pot pensar que això és
un acte o és algo que forma part del Ple municipal i crec que val la pena que es
retiri i els hi demano, si us plau, que retirin aquests cartells perquè no poden posar
aquests cartells en el Saló de Plens.
No volen treure els cartells?, senyor Monrós?
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Em sembla la cosa més absurda que m‟acaba de plantejar en el Ple per
senzillament perquè això és una mostra de...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós no és un tema de mostrar. Vostè ja ha mostrat el què pensa...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
És que vostè porta un llaç de color... un tal.... i jo no els hi dit mai a cadascú.

SRA. ALCALDESSA
Jo no porto cap llaç, en aquests moments, i li he demanat senzillament que retiri el
cartell.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
.... el poso aquí davant?

SRA. ALCALDESSA
Sí, si forma part de vostè, no hi ha cap problema.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bueno, és que és el mateix.

SRA. ALCALDESSA
No, no és el mateix.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
És una congruència tant estúpida que m‟acaba ...
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SRA. ALCALDESSA
Són els reglaments del Ple. Molt bé, gràcies. Li agraeixo. L‟ha retirat?. És que jo no
el veig. Sr. García, jo no el veig. Està retirat?. Molt bé. Si vostè em diu que està
retirat, jo m‟ho crec. Podem continuar.
Ara passarem a donar la paraula a tots els grups. A veure tal com hem parlat a la
Junta de Portaveus, hi ha 10 minuts, per tant, demanaria a tots els que han
d‟intervenir que facin un ús adequat del temps que hi ha per a totes les mocions.
Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció 25, moció per depurar responsabilitats per la mort del pi de la Remunta. És
una moció de consens de tots els grups de l‟oposició. Canviem, Ciutadans, el Partit
Popular, Esquerra Republicana, el PDcat i la Cup-Poble Actiu.
La qüestió del pi de la Remunta, bé des de l‟inici de la legislatura. És la història
d‟una mort anunciada. Una mort que ja vam advertir en forma de moció. La mort del
pi de la Remunta, és la plasmació del poc respecte que té el nostre govern
municipal, pel patrimoni natural, arquitectònic i cultural de la nostra ciutat i per
desgràcia només és un exemple, ja que contínuament trobem actuacions
municipals que destrossen el poc patrimoni que queda a la nostra ciutat.
L‟equip de Govern mai va tenir cap intenció de trasplantar el pi de la Remunta, un pi
que portava entre 160 i 200 anys a la nostra ciutat, comprovat. La única intenció del
govern era construir on habitava aquest pi, i aquest el molestava.
Pressionats per entitats, partits polítics i la ciutadania, el PSC va decidir fer un
transplantament d‟aquest arbre. Un transplantament al que ens oposàvem
frontalment, ja que suposava una despesa important que acabaria igualment amb la
mort d‟aquest pi. Ho vam dir i ho reiterem, s‟havia de mantenir el pi al seu lloc i
reconfigurar el projecte, per tal de respectar-ho, i era possible.
El govern del PSC, no va atrevir-se a fer una foto d‟aquest arbre tallat per fer torres
de pisos i va decidir trasplantar-ho amb les conseqüències que, ja en el seu
moment, es preveien, la mort d‟aquest pi. Per això, exigim les responsabilitats a les
àrees de gestió municipals corresponents i al Consorci de la Granvia, per aquesta
nefasta planificació i malbaratament de diners.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
El 16 d‟octubre l‟Audiència Nacional espanyola, va acordar la presó provisional
sense fiança de Cuixart i Sànchez, presidents d‟OMNIUM i d‟Assemblea Nacional
Catalana. El 2 de novembre va acordar la presó provisional sense fiança del
vicepresident del govern legítim de la Generalitat de Catalunya, Oriol Jonqueres i de
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set consellers: Romeva, Turrull, Mundó, Rull, Meritxell Borràs, Joaquim Forn i
Dolors Bassa.
El 9 de novembre, el Tribunal Suprem va acordar la presó provisional eludible
mitjançant fiança de 150.000 euros de la presidenta del Parlament Carme Forcadell
i la llibertat provisional amb fiança de 25.000 euros dels membres de la mesa del
Parlament: Lluís Guinó, Lluís Coromines, Anna Simó i Ramona Barrufet.
Aquests procediments judicials parteixen de les querelles presentades pel fiscal
general de l‟Estat, pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació. La imputació
d‟aquests delictes ha estat seriosament qüestionada per múltiples veus experts
d‟arreu d‟Europa i l‟empresonament dels querellats ha esdevingut un escàndol de
ressò mundial per com s‟ha portat a terme el procediment i la seva considerable
celeritat. Que posen entredit, el dret de defensa dels detinguts. Això com, per la
desproporcionalitat majúscula que representen persones dirigents d‟entitats
cíviques i els membres d‟un govern i d‟un parlament democràtics, per raons
polítiques.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
En canvi l‟autoritat judicial Belga, tot i l‟ordre de cerca i captura de l‟Audiència
Nacional espanyola, ha mantingut en llibertat al President Carles Puigdemont i els
consellers que es troben a Brussel·les.
L‟aplicació indigna de l‟article 155 afegint-hi la vulneració del Codi Civil i Penal,
demostra que a l‟Estat espanyol no existeix divisió de poders i deixa palès que la
democràcia ha mort.
L‟Ajuntament de L‟Hospitalet, sempre ha defensat les institucions catalanes i ha
demostrat el seu compromís amb la llibertat, la pau, el diàleg i no pot restar
indiferent davant aquesta agressió democràtica i vulneració de drets. Per tot això, el
grups municipals d‟Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió,
PDcat i Cup-Poble Actiu, demanem acordar exigir la llibertat immediata dels presos
polítics, que ho són, malgrat haver actuat sempre de manera pacífica i democràtica
i sota el mandat del poble català i totes aquelles persones en situació de privació de
llibertat per raons polítiques i donar ple suport a les seves famílies. Exigim la
retirada immediata de l‟aplicació de l‟article 155 i el retorn de la sobirania popular,
institucional de Catalunya.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Reclamar a les instàncies fiscals i judicials que retirin tots el càrrecs contra el
President i els membres del Govern legítim de Catalunya, els membres de la Mesa
del Parlament i els presidents de l‟ANC i d‟OMNIUM CULTURAL, així com totes
aquelles causes obertes per raons polítiques i la reversió de totes les multes contra
persones, interposades per aquests motius.
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Demanar als organismes internacionals que vetllin per garantir tots els drets bàsics
de catalans i catalanes i que exerceixin una mediació política que faciliti el diàleg i la
cerca d‟una solució política. Denunciar i condemnar la persecució ideològica que
està iniciant el Govern espanyol contra el poble de Catalunya, el seu Govern legítim
i contra aquelles formacions polítiques que defensen el dret a decidir.
Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l‟arbitrarietat i l‟ús
partidista amb que s‟estan aplicant les lleis. Reprovar la figura de la Fiscalia
General de l‟Estat i de l‟Audiència Nacional. Exigir la derogació de tota la legislació
repressiva i limitadora dels drets fonamentals i exigir la retirada de totes les forces
d‟ocupació de l‟Estat presents a Catalunya.
Moció contra els acomiadaments del Pla de reestructuració d‟Indústries Titan i en
suport de la readmissió.
Molt a prop del nostre municipi, trobem una de les empreses centenàries en la
fabricació de pintures de tota Catalunya, Indústries Titan. Aquest referent dins del
sector, mai ha declarat pèrdues en els seus 100 anys de vida. Tanmateix, ara la
seva direcció ha pres la decisió de reduir un 10% la despesa salarial, i
descapitalitzar l‟empresa venent part de les seves infraestructures. Una decisió que
es tradueix en l‟acomiadament de fins al 33% de l‟actual plantilla, i així ho ha
comunicat als representants/es de les treballadors/es. Una plantilla força reduïda ja,
com a conseqüència dels cessaments forçats o voluntaris, durant els últims anys i
mesos que, a més a més afronta l‟externalització de part de la seva producció i un
profund canvi de model de producció, basat en nous criteris neoliberals que
compliquen la feina i l‟adaptació als ritmes del mercat.
Entre els 13 treballadors i treballadores acomiadades el passat mes d‟octubre, hi ha
un veí de Can Serra, en Pedro i entre la plantilla hi ha més veïns i veïnes de la
nostra ciutat. Aquest és un dels motius de presentar aquesta moció, fent efectiu el
nostre principi de donar suport a les lluites sindicals de les nostres veïnes.
Però també trobem molt paradigmàtic el fet que la reestructuració respongui també
a operacions especulatives que res a veure tenen amb la producció i viabilitat de
l‟industria ubicada al Polígon Pratenc. Amb la participació del 25% per part
d‟Indústries TITAN a la societat FAMOL, i amb la pèrdua de fins el 85% del valor del
paquet d‟accions del Sabadell que havia comprat FAMOL, el grup TITAN va perdre
fins a 90 milions que ara volen ajustar a costa de les treballadores i treballadors del
grup.
Convidem al conjunt del Ple, a oferir aquest suport institucional per demanar la
readmissió del personal acomiadat i per a aturar aquesta reestructuració i
deslocalització de la producció.
Següent, moció per a la creació de una comissió formada pels diferents grups
municipals per abordar els plusos irregulars a la Guàrdia Urbana de L‟Hospitalet.
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Fa més d‟un any que vam començar a sentir de l‟existència de certes irregularitats a
l‟hora de concedir complements salarials o plusos dins del cos de la nostra Guàrdia
Urbana. Des de llavors, hem tractat de fer un seguiment de l‟expedient jurídic
presentat per tècnics de l‟Ajuntament i també hem estat en contacte amb sindicats
per accedir a la màxima informació, tant sobre què havia passat durant aquests
últims anys i sobre com s‟havia donat solució o s‟estava donant solució a les
irregularitats detectades.
Per altra banda, i amb paral·lel també hem anat contrastant tota aquesta informació
amb els nostres advocats. Aquest és un tema que considerem prou important per
una banda, per tot allò que representa, opacitat, manca de control continuat,
discrecionalitat en les concessions de millores salarials, creació d‟un marc de
privilegis per uns treballadors i treballadores per sobre d‟altres, amb la conseqüent
afinitat o no als comandaments i molts més angles opacs que caldrà anar aclarint.
Però també, per la qüestió més obvia: no es pot permetre una institució com
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet que durant mesos i fins i tot, anys tingui personal que
cobri complements que no els hi corresponguin. Cal recordar sempre que els diners
dels que parlem i amb els que tracta el Govern municipal són públics.
Per tots aquests motius presentem conjuntament aquesta moció que planteja crear
una comissió que posi llum sobre tota aquesta situació. Volem conèixer les arrels
de les irregularitats, l‟alerta en el moment que es va descobrir, les passes donades
pel Govern, però també volem conèixer la solució que es pugui donar des d‟aquest
Govern local, per tal de comprovar que suposi una veritable correcció d‟aquests
irregularitats.
Volem, així també per últim, depurar amb aquesta comissió, totes les responsabilitat
polítiques possibles que hi puguin haver, més enllà de les responsabilitat jurídiques
que es derivin d‟aquestes irregularitats exposades.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Per la moció número 29, en suport al dret....

SRA. ALCALDESSA
Un moment, Sr. García vostè presenta la 30 i la 31, em sembla que abans la 29 i
és el Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. En relació amb la número 29, aprofitem la presència de
l‟Associació Dret a Morir Dignament, per saludar-vos, per agrair-vos també l‟aposta
per portar aquest debat en aquest Ple, i tot i que des de la humilitat que un
Ajuntament com el nostre pugui aportar en aquest debat, doncs entenem que és,
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bueno, l‟aportem i la secundem perquè entenem que és prou interessant.
Bé el títol de la moció és prou clar, en suport al dret a morir dignament. I tot i que en
els últims anys, s‟han produït avenços significatius i especialment doncs, fins i tot
amb aprovacions de manera recent, en el Parlament de Catalunya, incorporant
mesures, doncs, com per exemple, el document de voluntats anticipades. No és
menys cert que, primer l‟eutanàsia com a tal, continua estan penalitzada en el
nostre ordenament jurídic i per tant, no podem doncs, generar aquest suport i
aquest dret a morir dignament però, també és cert que aquest instrument de
document de voluntats anticipades, doncs encara és força poc conegut i, per tant,
hem de donar-li més difusió.
Per tant, és una moció que va en la presa de consciència d‟ajuntaments i de la seva
implicació i també d‟altres nivells institucionals, i per tant, de manera molt resumida,
es tracta de donar suport a l‟Associació, a les propostes en aquest sentit, recolzar
tota la línea de debats que es puguin anant encetant en aquesta ciutat i des de
l‟Ajuntament i els seus funcionaris, doncs aportar tots els elements per apropar
aquest debat i aquest dret, doncs a la ciutadania i a altres institucions també amb
els seus trasllats.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Gràcies. Sobre la moció número 30 de defensa de l‟escola catalana. El model
d‟escola catalana ha resultat ser un model educatiu d‟èxit, avalat per diferents
organismes, tal i com es desprèn, per exemple de l‟informe del Parlament Europeu,
sobre el multilingüisme. Un model educatiu d‟escola catalana que té l‟aval de tota la
comunitat educativa i té un model pedagògic, democràtic, inclusió, laic i respectuós
amb la diversitat i la societat actual.
El sistema d‟immersió lingüística, cal recordar que va néixer a Santa Coloma, a la
dècada dels vuitanta, i és un model integrador que no discrimina a ningú per motius
de la seva llengua, procedència, ni per altre motiu i condició.
Un model que garanteix la cohesió social, millora de les oportunitats i el rendiment
escolar i és garantia que els escolars adquireixin un bon domini del català i del
castellà.
Però aquest model d‟escola catalana i el sistema d‟immersió lingüística, en els
darrers anys, està rebent atacs del Govern espanyol i d‟organitzacions d‟extrema
dreta, com Societat Civil Catalana.
Aquesta campanya per desacreditar als mestres i l‟escola catalana que
arrosseguem des de fa anys, avui és utilitzada pel bloc del 155 per perseguir i
acabar amb el model d‟escola catalana i els seus professionals.
És per aquest motiu que demanem el suport al manifest “som escola”, així com el
rebuig a la campanya iniciada per Societat Civil Catalana i l‟extrema dreta contra el
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model d‟escola catalana.
Respecte a la moció sobre la recollida selectiva, L‟Hospitalet de Llobregat s‟ha
convertit en un dels municipis que menys recicla en tota Catalunya. A la nostra
ciutat hem passat de reciclar el 39% a l‟any 2010 a només reciclar un 21% al 2016.
Per tant, aquest descens de la recollida selectiva a la nostra ciutat és degut a la
mala gestió de l‟equip de Govern i a la deixadesa de l‟equip de Govern en fomentar
la recollida selectiva.
Davant d‟aquesta realitat, calen mesures urgents i eficients per sortir de la cua de
municipis de Catalunya on es recicla menys i per assolir l‟objectiu que s‟ha marcat
el Govern de Catalunya amb el conjunt dels municipis d‟arribar al 60% de la
recollida selectiva a l‟any 2020.
Per aquest motiu demanem al Ple de l‟Ajuntament, promoure una campanya amb
educadors ambientals, a tots els barris, entitats, escoles i associacions, millorar la
ubicació dels contenidors actuals i augmentar el número, fer una campanya
específica sobre la recollida de la matèria orgànica, instal·lar rètols gràfics als
contenidors per a què els ciutadans sàpiguen què va a cada contenidor i garantir
que a les festes majors i als esdeveniments populars, l‟Ajuntament faci la recollida
selectiva.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé gràcies. Passem ara.., sí un segon.., passem ara a donar la paraula a tots
els grups per a que es posicionin respecte a les mocions, si volen parlar de les que
presenten conjuntament, però entenc que és un torn per parlar precisament de les
que no han presentat amb aquestes mocions conjuntes. Sr. Jaume Graells em
demanava la paraula.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Sí jo era per presentar una esmena a la moció número 30 del “Som Escola”. La tinc
per escrit però la llegiré, és molt breu. La primera proposa separar el punt tercer,
separar en el que és totes les denúncies a Societat Civil Catalana i organitzacions
d‟extrema dreta, del que és el suport amb el manifest “Som Escola” i hauria una
altra esmena que es va aprovar l‟altra dia en la Comissió Mixta, el Departament
d‟Educació amb les Federacions de Municipis, l‟Associació de Municipis, que parla
d‟aprovar l‟adhesió dels ajuntaments a la Plataforma “Som Escola”, no només el
manifest si no formar part de la plataforma. Dit així, el primer punt quedaria
“manifestar el suport de l’ajuntament de L’Hospitalet al manifest de Som Escola, el
model d’escola catalana i el sistema d’immersió lingüística”. I el punt nou, nou de
nuevo, seria el segon, que seria: “aprovar l’adhesió d’aquest ajuntament a Som
Escola, formada per més d’una cinquantena d’entitats educatives, socials i
culturals”.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Garcia, ha de dir si accepta o no l‟esmena.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
No acceptem l‟esmena, tot i que estaríem disposats a incloure en el punt número 3,
a part de l‟adhesió al manifest, sumar-se a la plataforma. Però el redactat
continuaríem manifestant, es a dir, per dir d‟una manera, seria manifestar el suport
de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet al manifest “Som Escola”, adherir-se a la plataforma
“Som Escola”, així com el rebuig iniciada per Societat Civil Catalana i organitzacions
d‟extrema dreta contra el model d‟escola catalana.

SRA. ALCALDESSA
No vol fer tres apunts, si no que seria un sol acord.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Un sol acord.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs, queda clar. Ho dic perquè quan es posicioni tothom, per a que
sapiguem. No és la proposta que ha fet el Sr. Graells, per tant, entenc que el text
queda exactament com vostè l‟havia presentat.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Faig una autoesmena, si puc Secretaria?. Doncs, incorporar desprès del manifest
“Som Escola”, adherir-se a la plataforma “Som Escola” i desprès tot com continua.

SRA. ALCALDESSA
S‟afegeix, diguéssim dins del punt tres, afegir-se al manifest. Molt bé.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A la moció per depurar responsabilitats per la mort del pi de la Remunta, en contra.
A la moció a favor de l‟alliberament dels presos polítics, votaré en contra i per molts
motius. Perquè parlar de presos polítics em sembla una premissa falsa. Podem
estar d‟acord en que la presó preventiva és excessiva i que no calia. Però definir el
comportem dels polítics acusats com democràtic desprès del què es va veure al
Parlament de Catalunya, els dies 6 i 7 de setembre, em sembla, si més no, una
definició equivocada.
Perquè per a nosaltres, el Govern de la Generalitat va deixar de ser legítim, en el
mateix moment que va decidir vulnerar, ja no només la Constitució, si no el què per
nosaltres és més greu, va decidir vulnerar l‟Estatut de Catalunya. Perquè el Govern
cessat de la Generalitat va deixar a les mans del Govern del Partit Popular, com a
única opció per recuperar la normalitat democràtica, l‟aplicació de l‟article 155.
Vostès parlen d‟aniquilació de la sobirania, nosaltres veiem restabliment de la
sobirania. Una sobirania que veurem el 21 de desembre a unes eleccions legals,
amb cens i garanties.
Perquè a partir d‟aquí, parlar de franquisme, de forces d‟ocupació, de regressió
democràcia i de legislació repressiva, em sembla més una eina per tal de seguir,
d‟intentar assolir l‟objectiu de la independència a qualsevol preu que una reflexió
objectiva del què està passant avui a Catalunya.
Ara toca preparar unes de les eleccions més importants de la història de Catalunya.
Unes eleccions on el poble de Catalunya decidirà i escollirà el seu Govern per als
propers anys. Un govern que recolzarem sempre i quan vetlli per als interessos dels
catalans i les catalanes, respectant sempre la legalitat i els drets de tota la
ciutadania.
A la moció contra els acomiadaments del Pla de reestructuració d‟Indústrias Titan,
he de reconèixer que em falta informació respecte al tema i per no influir el resultat
de la votació, votaré a favor del segon punt, en contra del tercer i abstenció a la
resta.
A la moció per a la creació d‟una comissió per abordar els plusos irregulars a la
Guàrdia Urbana, en contra.
A la moció en suport al dret a morir dignament, a favor.
A la moció de suport al model d‟escola catalana i al manifest de “Som Escola”, ens
hagués agradat poder votar una moció de consens, capaç de poder recollir, de
forma majoritària, les diferents sensibilitats d‟aquest Ple, però no ha sigut el cas
com últimament ve passant en tots els temes que tenen a veure amb la nostra
llengua i amb la nostra cultura. No entenc perquè hem d‟estar amb aquest
sectarisme respecte als temes que són més importants per a nosaltres, que tot això
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que és l‟educació dels nostres joves.
Nosaltres defensem i sempre defensarem el model d‟escola catalana i el sistema
d‟immersió lingüística per ser un sistema integrador i protector de la nostra llengua.
Votarem en contra, aquest cop, esperant que en un futur puguem votar una moció
que sigui de consens, en aquest sentit.
I a la moció per al foment de la recollida selectiva, a favor. Gràcies.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
En primer lloc, donar la benvinguda al Ple d‟avui, a l‟Associació DMD i als seus
socis de la ciutat i agrair la seva companyia.
Como bien explican estas personas que hoy nos acompañan en sus actividades, en
sus encuentros e incluso en uno de los libros que tienen editado al respecto, el
debate sobre el derecho a morir dignamente y la despenalización y regulación de la
eutanasia se remonta ya a hace más de treinta años. Este es un tema que pese a
sus diversos rebrotes a lo largo de todos estos años, siempre ha dado cierto
respeto, incluso miedo, a tener que abordarlo.
Este Gobierno trabaja cada día para dignificar la vida de las personas y la muerte,
por poco que nos guste o mucho que nos asuste, forma parte de la vida, ergo la
muerte también debe ser digna.
El principal freno para legislar la regulación de la eutanasia han sido y son nuestras
creencias religiosas. Obviamente las respeto todas, pero considero que debemos
elevar un poquito la visión. Cuando un gobierno legisla, legisla para toda una
sociedad, teniendo en consideración su pluralidad y sus diversas necesidades. Las
creencias son personales de cada uno de nosotros y no deben interferir en la
voluntad y la libertad del otro. No podemos obligar a nadie a ser creyente de una
religión u otra, como no podemos imponerle a nadie, cómo debe morir o no.
Bajo la premisa de que nuestra libertad termina donde empieza la del otro,
debemos ser capaces de afrontar este debate moral y regular el desarrollo de un
derecho que es propio e inherente al ser humano.
El sociolingüista Lluís Aracil, en su libro “La mort humana”, que recoge uno de sus
seminarios sobre este tema, explica muy bien, como nuestro vínculo más fuerte con
la muerte es la propia comunidad. Como políticos tenemos que ser capaces de
elevar la visión y no confundir la voluntad propia con la necesidad y la voluntad de
esta comunidad.
La regulación de la eutanasia acaba siendo, por tanto, el derecho a elegir
libremente si llegado el momento y la circunstancia, uno prefiere morir. Tratamos de
dignificar todas las etapas de la vida e insisto, que la muerte es una de ellas.
Además tenemos que dejar de autocensurarnos y hablar, tratar de la muerte, tratar
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la muerte en sí, de una forma mucho más natural.
Asimismo, el documento de voluntades anticipadas debe normalizarse y como
administraciones debemos hacer el ejercicio de simplificar su tramitación.
Donem plenament suport a l‟Associació DMD i la seva tasca, tant a la ciutat com a
Catalunya, com a la resta de l‟Estat i votarem favorablement aquesta moció.
Gràcies.
Sobre la resta, sobre el pi de la remunta, en contra. Presos polítics, votaré en
contra.
Sobre els acomiadaments de Titan, a favor del segon acord, en contra del tercer i
abstenció dels altres.
Sobre la comissió de la Guàrdia Urbana, en contra.
La de “Som Escola”, en no afegir-se les esmenes que s‟havien proposat de la
manera que s‟havien proposat, en contra.
I de la recollida selectiva de residus, en contra del quatre. Abstenció al vuit i a favor
dels altres. Gràcies.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Votarem a favor de la moció de suport al dret a morir dignament. Donem suport a
aquesta moció perquè és del nostre grup municipal. Estem convençudes que
encara manca molt de camí per tal d‟assolir un dret tant cabdal, com és el dret a la
mort digna. I és que defensar que la vida no és propietat de ningú aliè a la pròpia
persona, sembla que avui encara és necessari, per tal d‟evitar situacions doloses
que impedeixin que cada persona decideixi sobre la seva pròpia vida, amb plena
llibertat.
Votarem a favor, però també votant per punts, per separat, la moció 31, pel foment
de la recollida selectiva de residus. A favor dels punts primer, segon, cinquè, setè,
vuitè i novè, i ens abstindrem del tercer, quart i sisè.
I un apunt molt breu sobre la moció 30, que ha presentat el portaveu d‟Esquerra
Republicana. Per nosaltres rebutjar la campanya inquisitorial contra l‟escola
catalana promoguda per l‟organització d‟ultra dreta Societat Civil Catalana, no pot
anar separat de donar suport a l‟escola catalana. Seria totalment contradictori
separar el dos temes. Creiem que és impossible separar la defensa de model
d‟escola catalana de la promoció d‟una campanya absolutament inquisitorial contra,
sobre tot, contra els professionals i les professionals de la nostra escola, com està
fent l‟organització ultradretana Societat Civil Catalana. Per això, creiem que és
indispensable que si donem suport a una no podem deixar de banda l‟altra, no
podem separar-les.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
En quant a la moció 27, moció contra els acomiadaments del Pla de reestructuració
d‟Industrias Titan, el Partit Demòcrata hi votarà a favor.
En quant a la moció per crear una comissió formada per diferents grups municipals
per abordar els processos irregulars a la Guàrdia Urbana de L‟Hospitalet, també el
Partit Demòcrata hi votarà a favor.
La moció 29, en suport al dret a morir dignament, el Partit Demòcrata també hi vota
a favor.
En la moció número 31 pel foment de la recollida selectiva de residus, també el
Partit Demòcrata hi vota a favor.
Fem menció a dues coses, com deia el company de la CUP, és el mateix tema, no
podem dissociar un tema de l‟altre, en la moció al suport de l‟escola catalana i aquí
s‟ha parlat de que, concretament, jo era sectari. Miri, jo hi ha coses que
m‟estalviaré. Hi ha companys que a vegades tenen que votar coses a dintre d‟una
formació política que no hi estan d‟acord i jo què vols que hi faci?. No és el meu
problema. Jo defenso unes coses i les porto a terme i m‟agradaria que hagués el
mateix respecte.
En quant al tema de donar suport als presos polítics, dir una cosa molt clara, les
eleccions del dia 21 de desembre no són les eleccions de la nostra vida, com algú
ha manifestat. Són les eleccions imposades per un imperi feixista en el qual, hi ha
tota una sèrie de partits que s‟han anant sumant i no passa res, vull dir, igual que
ens diuen independentistes i que som “la peste”, jo als altres els hi dic, doncs que
quan exerceixen aquestes maneres, ho fan de manera imperialista i feixista i no
passa res.
I el què espero que passi el 21 de desembre, és que les forces, no les forces
independentistes, si no les forces que estan a favor de la democràcia, de la llibertat
d‟expressió i de tenir un millor país i una millor república i avançar socialment cap
endavant, guanyin les eleccions per veure què fa, una altra vegada, l‟imperi, què
ens torna a dir sobre aquest tema.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí moltes gràcies. Per posicionar-nos en la moció que no són signants que és la
moció número 27 de suport al dret a morir dignament. 29 sí. Votarem a favor
d‟aquesta moció que és promoguda per l‟Associació pel Dret a Morir Dignament.
La moció va totalment en la línea que ha anant fent històricament la Generalitat de
Catalunya, ja que té una legislació pròpia que protegeix el dret a una mort digna i
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sense patiment. Amb l‟únic límit legal que és l‟eutanàsia que ho prohibeix la llei
espanyola. En aquest mateix sentit, el passat mes de gener del 2017, el Parlament
del nostre país, el Parlament de Catalunya, va aprovar una moció pel dret a morir
dignament i on es demanava la regularització de la despenalització de l‟eutanàsia.
Aquesta moció, que va ser aprovada per tots els grups de la Cambra catalana,
excepte el Partit Popular i Ciutadans. També s‟ha fet arribar al Congrés dels
Diputats i Diputades i esperem que aquesta vegada, doncs, sí que s‟aprovi, doncs
aquesta resolució perquè hem vist, doncs, que al Congrés dels Diputats, una
iniciativa similar que va presentar, doncs, Podemos i va tindre, doncs, el suport
d‟Esquerra Republicana, va ser rebutjada pel Partit Socialista.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. En primer lugar nosotros queremos dejar constancia de que hay grupos
que desde el mes de julio no han querido debatir sus propias mociones, por tanto,
des del Grupo Municipal del Partido Popular, no vamos a entrar en el debate
político de mociones que nos traen hoy a este Pleno, que corresponden a Plenos
anteriores que estos grupos proponentes no habían estimado oportuno, el debate
político y simplemente posicionaremos nuestro voto.
Respecto a las mociones nuevas que traemos a debate en este Pleno, respecto a la
26 me ha sorprendido porque yo pensaba que la verdad, iban a traer un mensaje de
conciliación, un mensaje más tranquilizador y constructivo para la sociedad de
L‟Hospitalet, un mensaje que calmase a totas las empresas que han tenido que
marchar, precisamente por esto. Pensaba incluso que iban a tomar la posición que
han tomado algunos protagonistas del procés, del famoso procés, que han dicho
que todo simbólico y que en fin, y que están dentro de la normalidad porque acatan
la legalidad, como no podía ser de otra manera en la Constitución. Y la verdad,
pensaba que iban a pedir perdón por todas las mentiras que se han demostrado y
que nos han venido contando Pleno a Pleno, durante el año anterior.
Perdón, estoy exponiendo.., gracias. Pero no se ha producido nada de eso.
Nosotros, nuestro grupo, siempre se ha manifestado respetuoso con todas las
decisiones judiciales, no sólo ésta, sino absolutamente con todas. Porque en
España hay una democracia y un reparto de poderes. Sé que la república que
estaban construyendo, no era así. El President de la Generalitat, menos elegirse a
él, podía hacer lo que quisiera o le viene en gana. Pero no, afortunadamente
seguimos en España y aquí hay una democracia y una división de poderes y por
ello, hay que ser respetuoso con las decisiones judiciales.
Pero claro, esto viene comenzando mal. Comenzaron con un Presidente que no era
un candidato a la presidencia. Con un Govern que ha actuado al margen de la ley.
Con unas entidades soberanistas como OMNIUM o ANC, que participaban de
decisiones políticas, como si fuesen partidos políticos con representación
parlamentaria.
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Unas estructuras de Estado, que el Gobierno ha desmantelado, pero que se han
hecho desviando dinero público, de otra partida presupuestaria, partidas de
sanidad, de educación o partidas de bienestar. Esas partidas iban para ciudadanos
de Cataluña, no iban para hacer una estructura de Estado.
Crearon embajadas millonarias, sólo para desprestigiar a España. Usaron la policía,
como guardia pretoriana. Subvencionaron el enfrentamiento social, a través de las
entidades. Montaron referéndums ilegales, con dinero de todos los ciudadanos de
Cataluña.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Martín, un momentito. Pido al Sr. Monrós y al Sr. Reinaldo, por favor que dejen
intervenir, que escuchen el debate y luego cuando tengan ocasión, pidan la palabra.
Siga, Sr. Martín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Y pusieron al Parlament, al margen de la ley. Se hicieron hasta marcos con las
resoluciones y las advertencias judiciales y ahora se sorprenden de que los jueces
actúen. Oiga, no engañen más a la sociedad y no mantengan esta pantomima,
más.
Lo que necesitamos es convivencia, cohesión y tirar adelante y ustedes siguen y
siguen en el proceso de división que ya sabemos que no llega a ninguna parte y
que está basado en mentiras. Mentiras que día tras día, ustedes mismos, han
acabo reconociendo. Por tanto, nuestro voto es en contra.
Respecto a la 29, también votaremos en contra. Porque sí que estamos a favor de
una muerte digna pero a través de la mejora de recursos y tratamientos paliativos.
Así como, de un acompañamiento médico y asistido, pero no estamos a favor ni de
la eutanasia ni del suicidio asistido que es lo que conlleva el trasfondo de esta
moción. Por tanto, nuestro voto es contrario.
Y respecto a la moción 30, también lo mismo, queremos ser muy claros. Esta
moción lleva trampa porque lo que hacen es camuflar con subterfugios lo que en
verdad quieren decir. Y bueno, es lo que en verdad, hacen y defienden
públicamente. Porque apoyar a la escuela catalana es una obviedad, es una
obviedad y la apoyamos. Cómo no vamos a apoyar a la escuela catalana. Lo malo
es que ustedes entiende que una escuela, en Cataluña es catalana y otra lo no es,
si no cumplen una serie de requisitos, eso ya es otra cosa. Porque apoyar el
modelo de escuela politizada que defiende la doctrina independentista, eso ya es
otra cosa. Y eso es lo que ustedes pretenden con esta moción.
Mira, nos gustaría que “Som Escola”, y que esta moción tuviese como finalidad y
como objetivo, luchar por una educación de calidad, para todos los alumnos
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catalanes, pero ustedes están en una escuela politizada. Una formación a jóvenes
en el adoctrinamiento político y donde hay profesores, y que ha quedado
demostrado, que clasifican a los alumnos por la ideología de sus padres. Eso, y ahí,
no nos van a tener. Y eso es lo que “Som Escola” y es el modelo de escuela que
ustedes defienden y ese modelo de escuela no es el que apoyamos nosotros,
apoyamos una escuela plural y para todos los catalanes. Por tanto, obviamente
votaremos en contra.
Y respecto a la 31 votaremos favorablemente. Hay dos mociones que el Sr. Alonso
defenderá.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Respecto a la moción número 27, nosotros votaremos a favor y mi solidaridad con
mis excompañeros de TITAN.
Y en la 28, abstención.

SRA. CARBALLEIRA (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres ens posicionarem de la moció 26, 28 i 30 que són les que no participàvem
de la seva proposta.
Sobre la moció 26, a favor de l‟alliberament dels presos polítics. Ens hauria agradat
votar aquesta moció a favor i que hagués arribat un text més de consens però no ha
sigut així, llavors nosaltres ens abstindrem d‟aquesta moció i votarem a favor al
punt primer i al punt tercer. La resta de punts farem una abstenció. Farem una
abstenció de la resta de punts per diversos motius: un, perquè no compartim el relat
d‟aquesta proposta. Encara que podem coincidir en un aspecte, com és el rebuig al
empresonament dels Jordis i dels exconsellers de la Generalitat i també en el
rebuig de l‟aplicació del 155 per part del Govern de l‟Estat, ho hem condemnat i ho
continuarem fent, per això votarem aquests acords a favor, però també, és cert que
rebutgem qualsevol tipus d‟unilateralitat que no resol la qüestió catalana.
Aquesta moció presenta acords, també, que considerem que ara mateix, no tenen
sentit, en el moment que els propis exconsellers han acatat aquest 155, han
acceptat el seu cessament i es presenten amb els seus partits en les eleccions
autonòmiques convocades per l‟aplicació del Govern espanyol, d‟aquest article.
La nostra proposta, com ja sabeu tots, perquè l‟hem expressada arreu i aquí molts
cops ja, perquè hem parlat molts cops d‟això. La nostra proposta passa pel diàleg,
passa per destesar aquesta situació per parlar i entendre‟s, però sobretot escoltar a
la gent i tant de bo, la solució arribi d‟hora, en un referèndum pactat, amb totes les
garanties i la legitimitat per donar veu al poble de Catalunya, sobre el seu propi futur
i tant de bo, sigui possible el més aviat possible. Per això, nosaltres ens abstindrem,
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votarem a favor al primer i al tercer punt que són els que fan referència als presos
polítics i al 155.
Pel que fa la moció 30, la moció de suport al model de l‟escola catalana, la votarem
a favor. Manifestem el nostre ple suport al model educatiu català. És un model d‟èxit
educatiu i la immersió lingüística és un gran triomf de les classes populars de
Catalunya per construir una escola que treballi fermament per la cohesió social i la
igualtat d‟oportunitats.
Rebutgem contundentment, també, tots els atacs que han patit el nostre model
educatiu i els nostres docents. No permetrem que cap qüestionament del nostre
model educatiu, per motius electoralistes i que tampoc tenen a veure amb la millora
de l‟educació pública al nostre país. Per tant aquesta moció la votarem a favor.

Essent les 18:37 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte la moció 28, que és la creació d‟una comissió formada per diferents grups
municipals per abordar els plusos irregulars de la Guàrdia Urbana, nosaltres vam
assistir a una reunió on estaven diferents sindicats i van explicar una sèrie de
situacions i nosaltres, el nostre grup, ha valorat que aquest és un tema laboral i que
no volem interferir en aquesta acció sindical, per lo qual nosaltres en aquesta ens
abstindrem.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Mire, nosotros manifestaremos lo mismo que ha manifestado el
Sr. Hermosín en cuanto a las mociones que vienen de Plenos anteriores, que no
estamos dispuestos a que ustedes marquen aquí la dinámica del Pleno,
debatiéndose las mociones cuando quieren, unas veces porqué dicen que están de
luto, otras porqué a ustedes se les antoja, o por lo que quieran. En definitiva, es una
falta de respeto al Pleno por lo tanto lo que haremos será, por respetar al Pleno,
posicionarnos pero no vamos a hacer debate.
La moción 25 es una de ellas, a pesar de estar adheridos, lo que haremos será
votar a favor. Tenemos por aquí también creo que es la 28, también votaremos a
favor. Tenemos la 31, que también la votaremos a favor, 28 a favor, 31 a favor.
Todas las que están en este grupo que estaban sobre la mesa, todas ellas las
votamos sin debate.
Luego, en cuanto a la moción 26, moción a favor de la liberación de los presos
políticos. Mire, ustedes tienen la virtud de pervertir el lenguaje de tal manera que lo
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que es blanco parece, quieren que parezca, negro. Mire, en este país no hay
presos políticos. Hay políticos presos. Hay políticos presos, ¿y sabe usted por qué?
Porqué mire, cuando ustedes en su lenguaje perverso y que intentan retorcerlo
hasta el punto de hacer lo blanco negro, dicen, es que están en la cárcel por sus
ideas. Pues mire usted, señores que defienden lo mismo que estos señores que
están hoy en la cárcel, ustedes defienden esas ideas y no los veo en la cárcel,
están ahí, tranquilamente, ejerciendo la democracia, hablando de libertad, incluso
en algunas cosas, incluso aquí, ahí al borde, al borde de la legalidad pero en
cualquier caso no están transgrediendo presuntamente la ley.
Y claro, este país, España, tiene una Constitución, tiene un Estado de derecho que
ustedes han querido hacer jirones. La ley se la han saltado, han pretendido hacer
pues eso, lo que no podían hacer, lo que hace cualquier persona que no quiere
aceptar la ley, saltársela, y claro ahí intervienen pues el Estado de derecho, en
definitiva, los jueces y lo que hacen es decirle, oiga, usted se ha saltado la ley y
como además concurren incluso agravantes, fíjese, que salen huyendo y se
marchan y no quieren dar la cara, cobardemente dejan tirados a su propia gente y
se van ustedes y dicen que son el Gobierno en el exilio, un gobierno que ya no
existe porqué en aquel momento, en el que se aplica el 155, algo que está
amparado por la Constitución, y por la ley, pues dejan de ser, ya no es presidente,
es expresidente fugado.
Claro, al final no le extrañe a usted, aunque mire, yo quiero confesarle que
sinceramente a mí no me gusta que haya nadie en la cárcel porqué no es
agradable, es lamentable que un ser humano tenga que estar privado de libertad,
que es lo más preciado que tiene una persona. Pero claro, las consecuencias de los
actos llevan a donde llevan y oiga, yo creo que al final robar también, porqué fíjese
usted que hay señores que han robado y están en la cárcel, lo que pasa es que la
justicia de este país hay que reconocer que es lenta, pero es como un motor diesel,
va poco a poco pero al final llega.
Mire, si fuera rápida a lo mejor algunos juicios que están pendientes todavía, para
ver qué pasa con esos señores que ustedes dicen presos políticos, igual estarían
ya sentenciados. Pero bueno, como hay que hacer lo que hay que hacer, dar
garantías de defensa, pues yo creo que no está mal aunque se tarde más tiempo
porqué la defensa y las garantías… tenemos una Constitución que además es
garantista, es garantista porqué lo que se ve y que es obvio, que se ha transgredido
la ley, incluso les da la posibilidad de defenderse con garantías, y eso a mí me
gusta. Y eso lo ampara el Estado de derecho ese que ustedes han querido y
quieren hacer jirones permanentemente. Para vivir en democracia hay que observar
las leyes sino esto es, lo he dicho otras veces aquí, es la jungla.
Mire, no perviertan el lenguaje, estos señores no son presos políticos y ustedes lo
saben, y ustedes lo saben, dejen ya esa canción porqué al final entre eso y las
mentiras que ustedes vienen a lo largo de este camino reiterando para llegar a esa
arcadia feliz que ustedes prometieron un día, y que ya se ha demostrado que es
absolutamente imposible porqué no tiene compatibilidad con las leyes, al final el
propio… aquella propia buena gente de buena voluntad que ha creído en su
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discurso con toda la legitimidad del mundo porqué ustedes apelan mucho a los
sentimientos y claro que es verdad, que hay sentimientos, y tienen derecho a
tenerlos, pero se han visto superados por la mentira y por la codicia de algunos de
esos que hablaban precisamente también de libertad, que hablaban de un pueblo
democrático, y que al final se han dedicado también incluso a esquilmar al pueblo
catalán.
Cuando algunos decían que España nos robaba, los que estaban robando eran
estos señores que al final ya sabemos donde tienen los paraísos fiscales. No, no
está exento, obviamente, otras personas que no son separatistas y que también
han robado, pero están ahí, como ustedes, y esos no son presos políticos. Nadie
les llama presos políticos. Son algunos ya delincuentes porqué están condenados,
y presuntos delincuentes que es lo que son estos señores en este momento. Por lo
tanto, no quiero abundar en eso porqué es el monotema y cansa.
Lo que me duele de esta historia es que al final ustedes mismos están haciendo un
renuncio y desafortunadamente, a esa buena gente que creyó en ustedes, que han
visto que le han engañado, que han creado una confusión en Cataluña, que al final
nos está llevando a lo que nos está llevando, que se han ido 2.800 empresas de
Cataluña, que nos están empobreciendo, algo que ya advertíamos y no son
capaces de rectificar y empezar a hablar de verdad.
Cuando ustedes hablan de diálogo solo hacen que mentir, no les interesa el
diálogo, interesa el tumulto, la algarabía, y ahora están cambiando de relato, su
relato es miren, nos hemos equivocado, quizás hemos ido muy deprisa, pero
sígannos votando que las próximas ya vienen y así un año, y otro, viviendo del
momio y sinceramente de algo que es absolutamente espurio. No es legítimo seguir
engañando al pueblo catalán, y ustedes lo están haciendo pero ya les están
tomando la matrícula hasta los propios de ustedes de buena fe. Solo quedan los
reductos más potentes, los que como usted, Sr. García, erre que erre, en vez de
decir, oiga, vamos a ver, como decía aquí el antecesor mío en la palabra, el Sr.
Hermosin, vamos a ver si empezamos a hablar de una Cataluña para todos, de
reivindicar derechos que podemos entender que estamos pues a lo mejor hasta
cierto punto, o creemos nosotros, maltratados aunque yo no lo creo, con el tema de
la financiación, hay mucho que discutir.
Pero en cualquier caso, arréglense esas cosas y vayamos por esa senda, ese es el
discurso que hay que coger para retomar una Cataluña para todos, Sr. García.
Déjense ya de seguir engañando a la gente porqué no vamos a ningún sitio, solo
conduce a lo que he advertido aquí en este Pleno varias veces, al enfrentamiento y
a romper la Cataluña de todos y algunos no queremos que se rompa, pero ustedes
están empeñados en romper a Cataluña y de hecho llevarse a España por delante
porqué mire, hay una necedad cuando uno dice, el proverbio al revés, me quiero
quedar ciego con tal de dejar tuerto a España. Eso es un disparate, aquí no tiene
que haber ni tuertos ni ciegos, tiene que haber gente que defienda la convivencia, la
unidad, el trabajo, que las colas, como decía Inés Arrimadas, las colas del paro son
para todos, no distinguen entre los independentistas y los unionistas, y ahí tenemos
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que vernos, ahí tenemos que darnos la mano, y cuando estén dispuestos a eso ahí
estamos, también dispuestos, nosotros.
Los unionistas, los que nos sentimos tan catalanes como españoles, y si cabe,
tenemos ya unas raíces profundas en Cataluña, queremos que haya unidad, pero
unidad sobre todo de no romper una sociedad que ha venido conviviendo muchos
años pacífica y tranquilamente y por este camino no vamos a ningún sitio.
Volvamos al sentido común, a ese seny que ha caracterizado siempre a los
catalanes, que se ha perdido de un tiempo a esta parte, porqué unos cuantos han
envenenado el ambiente social y eso lo tenemos que acabar de una vez. Yo les
llamo a eso.
Mire, no seguiré con esto porqué además es un monotema que ya aburre. Vamos a
pasar a la otra moción de los despidos, el plan de reestructuración de Industrias
Titán. Mire, ya sabemos que a ustedes lo de la división de poderes les cuesta
asumirlo, pero nosotros no somos un juzgado de lo social, somos el Pleno del
Ayuntamiento de Hospitalet y no podemos juzgar aquí un conflicto laboral. No
corresponde a este Pleno rechazar un plan de reestructuración de una empresa
que no está ni en nuestro municipio, que no sería bastante, pero en cualquier caso
es cierto que tampoco está, ni instar a una empresa a readmitir trabajadores,
nosotros no somos aquí, hay una división de poderes, cada uno está en su sitio.
Mire, solo nos cabe apelar a que haya un juicio justo, rápido, y por lo que
entendemos que favorezca a la mayoría y en los puntos que reivindique a los
trabajadores. En el acuerdo segundo votaremos a favor porqué sí creemos en la
importancia de un sindicato independiente y fuerte para la defensa de los derechos
de los trabajadores y por lo tanto no nos vamos a abstener de expresar nuestra
solidaridad, tenemos que hacerlo.
Este Ayuntamiento lo que sí puede hacer es ayudar a la formación profesional que
ya lo hace, aunque ciertamente lo podría hacer mejor, ya hemos presentado aquí
alguna moción y no han querido porqué quizá pensaban que ellos lo hacían mejor
que lo que nosotros decíamos, y la tumbaron esa moción al respecto de la
formación profesional y luego crear las condiciones para generar más actividad
económica para que haya más empleo, que creo que también lo hace pero hay que
hacerlo más, aunque discrepemos de los criterios que hace aquí el PSC, pero
bueno al fin y al cabo alguna cosa hace y es ahí por donde tenemos que ir, no
meternos en camisa de once varas.
Como ya saben, esto nos parece más, como siempre de cara a la galería, que una
moción de verdad, que además influya para que esos trabajadores se les pueda
ayudar desde aquí, que tenemos poco que hacer. Ojalá podamos estar ahí con el
sindicato para que apoyen, pero es que el Ayuntamiento poco puede hacer. Es
verdad que puede hacer en planes de empleo, lo que hemos dicho aquí, y sí que
estamos solidariamente con los sindicatos para que luchen por esos trabajadores
pero nosotros no podemos hacer nada aquí, trayéndola aquí ustedes lo que hacen
es engañarla porqué al final salen con frustración porqué no podemos hacer nada,
no es esta la administración que tiene que hacer algo.
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¿Manifestar nuestra solidaridad? Claro que sí. Pero poca cosa más, no engañemos
a nadie. Mire, ¿sabe qué no ayuda a crear empleos? Se lo voy a decir yo, seguro
que sí lo saben, la inestabilidad, la incertidumbre, la inseguridad jurídica y la
confrontación, eso no ayuda a generar empleo, es la que ustedes están generando.
Ustedes están generando eso, los señores con el viaje a Ítaca y a la arcadia feliz,
eso es lo que no ayuda a generar empleo. Vengan a la senda del trabajo de verdad,
de luchar por Cataluña, verá usted, que no se vayan empresas, verá usted, como a
lo mejor no hay que hacer expedientes de regulación porqué se avecinan, son
2.800 y van casi para 2.900 empresas las que se han ido de Cataluña ya. Vuelvan,
vuelvan de una vez y verán como eso generará lo que hay que generar.
Essent les 18:40 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Gracias. Bueno, como... a ver, la número 27. Sr. García, en la número 27, ¿vota a
favor o en contra?

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Vale. 2 y 5 a favor, el resto abstención. ¿La número 29?

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
En contra. La de la mort digna.

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
No, a ver. No, Sr. García, usted sabe perfectamente, hemos dicho, vamos a ver.
Usted ha tenido 10 minutos para posicionarse. Se ha extendido, creo que no se ha
organizado bien su tiempo para poderse posicionar por todas las mociones. No era
el caso cuando le tocaba al Sr. García, porqué cuando le ha tocado a él, le quedaba
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por defender dos de las mociones que sus compañeros no han sabido respetar lo
que habíamos acordado en la Junta de Portavoces.
He sido flexible pero en este caso estamos hablando de un grupo político, y creo
que debería usted haberse adaptado con sus compañeros al tiempo que le
corresponde. Por otra parte, le tengo que decir que algunas personas del público
les parecía que se hacía usted muy largo y que incluso parecían más de 10 minutos
pero no, todo el mundo tiene, lo digo por algunos gestos, todo el mundo tiene
exactamente…

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
… el mismo tiempo que son 10 minutos para manifestar su posición. Por tanto, la
número 29, ¿votan en contra o a favor?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, pero dicho lo cual, yo sí que es verdad que usted, bueno quizá usted ha…

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, luego abriremos un segundo turno si es necesario pero para que la Sra.
Secretaria tome nota de la posición le pido por favor que me diga si votan a favor, o
votan en contra, o se abstienen.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Hay que ser simpático aquí para…

SRA. ALCALDESSA
Bueno, pues simpático o no.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Se refiere a la número 30, Sra. Alcaldesa.
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SRA. ALCALDESSA
La 29. Sí.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Pues tengo que proponer una enmienda.

SRA. ALCALDESSA
Sí, pero yo creo que es ahora tarde para poner una enmienda cuando se han
posicionado todas las formaciones políticas. Déjese de la enmienda y vamos a la
moción.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Esta es una de ustedes.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, ya. Yo que quiere que le diga.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, pues mire usted, nosotros estamos en contra del punto 5 y el resto a favor.

SRA. ALCALDESSA
¿Y la número 30? De l‟escola catalana.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Absolutamente en contra. Luego explicaremos porqué. Rotundamente en contra.

SRA. ALCALDESSA
¿Y la número 31?
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A favor, ya lo he dicho antes. Esta ya la había votado.

SRA. ALCALDESSA
Perdón. Perdón. Vale, pues yo no había tomado nota.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Pida usted disculpas que también se equivoca alguna vez.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo. Pues yo también me equivoco, sí Sr. García.
Un momento, un momento. Que la Sra. Secretaria todavía no… la 26 ha votado en
contra. Yo creo que ha quedado clara la posición. ¿Vale? Sr. García, gracias.
Pasamos al posicionament del Partit dels Socialistes. Sr. Graells.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Bé, jo em pronunciaré respecte a la moció del Som Escola, en defensa del model
d‟escola catalana.
Vagi per endavant, i no perquè ho digui ara aquí sinó per altres pronunciaments que
com a grup municipal hem fet en àmbits diferents, que nosaltres subscrivim
plenament el manifest del Som Escola. Som plenament partidaris de que aquest
Ajuntament s‟adhereixi a la plataforma Som Escola, sense cap mena de dubte.
Ho vàrem fer en el pacte local per a l‟educació, juntament amb d‟altres, però
liderant-ho com a Govern. Ho vàrem fer en el consell educatiu on vam aprovar un
manifest que anava amb una sintonia total amb el manifest del Som Escola, i ho
vàrem fer precisament quan el Som Escola es va adreçar a mi, personalment, i em
va demanar que seria una gran oportunitat que aquest manifest es presentés a la
ciutat d‟Hospitalet, pel que significa la ciutat d‟Hospitalet, ciutat de classes
treballadores, i que per tant d‟alguna manera resumeix el que és tota la història de
suport a un model d‟escola integradora, en la defensa de la immersió lingüística.
El Sr. Toni García llegia, d‟Esquerra Republicana, llegia el manifest i parlava d‟un
model integrador, parlava dels orígens a la ciutat de Santa Coloma, i per tant dóna
idea de que en aquell moment vàrem ser capaços d‟arribar als consensos
necessaris, separant allò que no ens uneix i d‟alguna manera centrar-nos en el què
realment ens uneix, que és la defensa d‟un model d‟escola.
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Nosaltres neguem, precisament perquè estem en democràcia i pensem que estem
en democràcia, neguem que a l‟escola dels nois i noies de Catalunya hi hagi
adoctrinament. L‟adoctrinament només existeix en les dictadures, les nostres
escoles tenen llibertat, les nostres escoles tenen autonomia i per tant no és cert que
pugui haver-hi adoctrinament.
Altra cosa és l‟actitud o els errors puntuals que puguin cometre alguns
professionals. La Marta Mata deia que un mestre ha de tenir l‟exercici de ciutadania
suficient per tenir una opció política però en cap cas no ha de ser el suficientment
mestre per no dir-li quina és la seva opció política. Els alumnes han d‟arribar a les
seves pròpies conclusions i construir el seu propi pensament, que tal i com diuen
els nostres currículums ha de ser crític.
Per tant, definits clarament, però votarem en contra d‟aquesta moció. Votarem en
contra amb tot el convenciment perquè és una moció partidista, és una moció
sectària, és una moció que ens ha posat el dit a l‟ull, buscant sobretot una
contradicció que té la nostra opció política, respecte a negar que Societat Civil
Catalana sigui una plataforma d‟ultradreta.
Precisament d‟aquella Santa Coloma que defensa el Sr. Antoni García i que va ser
clau sociològicament per donar suport al model d‟escola catalana, anava l‟altre dia a
la manifestació de Societat Civil Catalana, que uns podem compartir i altres no, dins
del meu partit hi va haver gent que hi va anar i altres que no hi van anar, però el
metro anava ple de gent de Santa Coloma, de gent d‟Hospitalet, gent que seran
clau per ampliar el cercle dels nosaltres, i donar suport al model d‟escola catalana.
Vostès ens han posat el dit a l‟ull, vostès no volen el consens, a diferència d‟altres
representants seus en altres àmbits. L‟altre dia a la comissió on és la Federació de
Municipis i l‟Associació de Municipis, que sisplau us van demanar per activa i per
passiva que donéssiu suport a un manifest molt més integrador, que no poses el dit
a l‟ull a ningú, i no al nostre partit, sinó a les moltes sensibilitats que hi ha a
Catalunya, de gent que legítimament se sent catalana i espanyola, o només
espanyola, i que són partidaris del model d‟escola catalana. Estem trencant massa
coses, estem fent massa trencadisses.
Per tant, nosaltres votem en contra d‟aquesta moció i ja anunciem que en el proper
Ple presentarem una moció que és la que hem pactat amb Esquerra Republicana,
amb PDECAT, amb gent d‟ICV-EiU, que és una moció de suport, innegable i que
per tant la presentarem en el proper Ple.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies. Gràcies, Sra. Alcaldessa. Jo em posicionaré respecte de la resta de les
mocions.
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Tal com s‟ha dit, tenint en compte que hi hagut una sèrie de grups que durant els
darrers mesos han considerat adient que no calia fer debat d‟algunes de les
mocions que ells proposaven, nosaltres estem d‟acord amb ells, i pensem que si
ells també ho creuen doncs no farem el debat.
Però sí que donarem el nostre posicionament. Votarem en contra de la moció
número 25, votarem en contra de la moció 28 i votarem favorablement a la moció
31.
Respecte de la moció 27, que fa referència als acomiadaments i al pla de
reestructuració d‟Industrias Titán. Nosaltres votarem favorablement en aquesta
moció, a excepció del punt número 3, que votarem contràriament.
Entenem, sempre hem estat amatents a les reivindicacions que han vingut en
aquest Ple de diferents col·lectius laborals davant de la possibilitat, o davant del fet
de que determinades empreses fessin expedients de regulació o coses similars.
Nosaltres, per tant, donem el nostre suport als treballadors en les seves
reivindicacions i per això el nostre posicionament.
Respecte de la moció número 26 que diu, a favor de l‟alliberament de presos
polítics, enllaçant amb el discurs que fèiem abans en la petició de paraula
d‟Òmnium, seguirem en aquell to i miri, els hi llegiré una cosa perquè quedi clar que
no és meva.
“No usamos el término preso político porqué no existe una definición internacional,
usamos la expresión preso de conciencia. No consideramos a los miembros del
Govern presos de conciencia, porqué son acusados de actuaciones que pueden
constituir delito.”
Això ho diu Amnistia Internacional. Personalment, des del PSC, ens mostrem
absolutament d‟acord amb aquesta no definició, sinó amb aquest posicionament.
Una vegada dit això, altres coses.
Hem dit per activa i per passiva i des del primer moment, nosaltres considerem que
les mesures cautelars que s‟han emprès contra els membres del Govern cessat, i
contra els Jordis, ens assemblen excessives. Entenem que són mesures cautelars
que no es corresponen amb els fets imputats i els riscos que teòricament es corren,
posant-los unes mesures més lleus com sí que es va fer amb els membres de la
Mesa del Parlament.
Ara, dit això, vostès han presentat una moció, sota el títol aquest d‟alliberament, a
favor de l‟alliberament dels presos polítics, que té tretze acords i tret del tretzè, que
és donar trasllat, dels altres dotze en l‟únic que parlen de la llibertat dels presos
polítics és en el primer. Tota la resta parlen d‟altres coses. I com vostès parlen
d‟altres coses, i és el que ens sotmeten a votació, algunes qüestions. I algunes ja
s‟han dit aquí.
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Heu tingut a les vostres mans que res de tot això passés. El president Puigdemont,
el dia 26 d‟octubre, a les deu del matí, va convocar una roda de premsa per
anunciar la convocatòria d‟eleccions i la dissolució del Parlament. Paral·lelament el
Partit Socialista Obrer Espanyol presentava una esmena al Senat per tal de que
l‟article 155 que s‟aprovés, com previsiblement s‟aprovaria, amb la majoria absoluta
del Partit Popular al Senat, després en la seva aplicació en el Govern, si s‟havien
convocat les eleccions, la seva aplicació no es portés mai a terme. I el president
Puigdemont va endarrerir durant unes quantes hores aquella roda de premsa per
acabar fent el què va fer, que va ser dir el que va considerar, i el dia següent, dia
27, parlar en el Parlament de Catalunya i fer una declaració unilateral
d‟independència.
Com a resposta a això, l‟aplicació del 155, el 155 que ningú no sabia com es podia
aplicar, què s‟havia d‟aplicar, què havia de passar, però que evidentment és el 155
més ràpid d‟aplicació possible, el mateix dia que s‟aplicava, es convocaven unes
eleccions, 54 dies on això s‟acaba.
Dit tot això, vostès sistemàticament han estat enredant a la gent, els han enredat,
els han tirat endavant, endarrera, estaven preparats, no estaven preparats, no
tenien les estructures en marxa, sí que les tenien a punt, no volem aquesta Europa
decadent, però som europeistes. Parlen de president i una part del Govern a l‟exili.
Quan el president Puigdemont amb els consellers que van marxar cap a
Brussel·les, van anar en cotxe quan encara no estaven, ni tenien una citació per
declarar. No tenien ni la citació. Aquell dilluns quan van marxar, no hi havia res. De
què s‟exiliaven? De qui s‟exiliaven? De ningú.
Escoltin, estan fent tota una escenificació que ens està portant a un conflicte
permanent a nivell social. El debat polític ho suporta tot però... Votem en contra.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, en primer lloc agrair a la resta de grups del Ple que han votat a favor de la moció
de suport als treballadors i treballadores de Titán. Agrair el suport institucional que
és bàsicament...
S’escolten aplaudiments entre el públic.

Que és bàsicament el què necessiten els treballadors i treballadores de Titán,
necessiten el suport institucional. Sabem que no canviarem les condicions laborals
ni el conflicte laboral, el què necessiten és el suport institucional i socialitzar el
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conflicte, i és el què venen a fer aquí, venen a socialitzar el conflicte, posar-lo en
aquest Ple perquè tingui molta més repercussió de la que ha tingut fins ara.
És una eina més que utilitzen de manera absolutament legítima. I és el què ens
proposen a la moció i és el què vostès, Ciutadans, no han volgut votar a favor. No
han volgut votar a favor de socialitzar el conflicte a través dels acords proposats. No
demanem gaire cosa més.
En relació a l‟escola catalana, és molt clar. Sense entrar a valorar, inclús es podria
treure del redactat, sense entrar a valorar l‟entitat, Societat Civil Catalana, que ja és
molt, la moció proposa rebutjar la campanya de criminalització del professorat i de
l‟escola catalana que està fent, que està promovent, Societat Civil Catalana. És
això, és això el què proposa l‟acord, és això.
Llavors, estan vostès, que no voten a favor d‟aquest acord, estan vostès a favor
d‟aquesta campanya, és per tenir-ho clar. Per tenir clar si estan a favor d‟aquesta
campanya, perquè és l‟únic que demana l‟acord.
L‟acord proposa que es rebutgi la campanya promoguda per aquesta entitat. Si no
els agrada com la qualifiquem, ho podem canviar, com qualifiquem l‟entitat, però
estan vostès a favor o en contra d‟aquesta campanya? Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, aquí s‟ha explicat molt sobre el tema de la llibertat de presos polítics i sobre el
tema independentista, de que portem a l‟engany a la gent. Bé, hauria de reflexionar
cadascú quan diu això respecte de molts posicionaments que fan en el seu
moment.
Aquí hi ha una cosa molt important, l‟engany es produeix quan algú creu que dos
milions i mig de persones perdonaran o no perdonaran, l‟opció de perdonar és lícita
de cadascú, però dos milions i mig de persones no oblidaran mai les actuacions de
l‟1 d‟octubre, consentides per molta gent, les actuacions de no voler, aquí es parla
de diàleg, és molt graciós parlar de diàleg quan el què sempre s‟ha demanat des
d‟un posicionament polític és fer un referèndum legal i pactat.
Però, evidentment, com que això no és possible...
S’escolten veus entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor. Les pido a todos silencio. Está hablando el Sr. Monrós y cuando
acabe si quieren aplaudir, pueden aplaudir. Sr. Monrós.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Gràcies. Doncs, el què deia, hi ha una sèrie de gent que no ha volgut que hi hagi un
referèndum legal i pactat, en alguna de les formes possibles, vull dir, no des de la
posició d‟uns, estrictament, sinó que es podien haver valorat moltes formes de ferlo, i mai ha estat possible.
Però en canvi, hi ha dos milions i mig de persones, a Catalunya, que pensen d‟una
manera diferent, i no vol dir que uns tinguin la raó o no la tinguin, sinó que
senzillament ara hi ha uns que han volgut imposar, allò que deia abans, d‟una
manera imperialista, basant-se en... com si fossin delinqüents una sèrie de
persones, que el dia 21 de desembre hi ha d‟haver-hi unes eleccions.
Jo els hi diria que si realment creuen en el pacte i tot això, el què haurien d‟haver fet
és influir en aquest pacte en els seus partits polítics, perquè des de les nostres
formacions, des del Partit Demòcrata, sempre, des d‟un inici, es va voler fer això, el
què passa és que, evidentment, quan hi ha dos milions i mig de persones que volen
una sèrie de coses, el què estan fent és democràticament i en unes urnes, doncs
procedir a votar, i per tant, no ens enganyem, el trencament no està produït pel què
pensen uns o el què pensen els altres, el trencament es produeix quan hi ha uns
que fan valer la força física per sotmetre els altres a que deixin de fer certes coses,
que és molt diferent de sotmetre‟s a unes eleccions i que uns guanyin o altres
guanyin a les urnes.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, molt breu. Perquè comparteixo totes les afirmacions del portaveu de la CUP,
com del portaveu del PDECAT.
Jo, quan el PP parla de conciliació, suposo que es deu referir a les porres i a la
brutalitat policial de l‟1 d‟octubre. Quan parla de diàleg, és negar-se a fer un
referèndum acordat, com es va fer a Escòcia, que s‟ha proposat més de 18
vegades.
Vostès s‟han negat a la mediació internacional, i suposo que això de la separació
de poders, vostès no en donin lliçons perquè en aquest país, que és el seu, que és
Espanya, perquè el nostre és Catalunya, la separació de poders no existeix. Hi ha
el repartiment de poder, i no ho diem nosaltres, ho diuen diferents informes que
diuen que el nivell d‟independència judicial d‟Espanya està per sota de Kènia, de la
Xina o d‟Aràbia Saudí.
I referent al tema del Som Escola, per a nosaltres és una moció que no pot
deslligar-se de la defensa del model d‟escola catalana, d‟una campanya concreta
que està fent Societat Civil Catalana en contra d‟aquest tipus de model.
Per tant, és a dir, si dintre del Partit Socialista hi ha contradiccions, vostès tenen
gent a la llista electoral, per exemple, que està fent campanya contra aquest model
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d‟escola catalana. No és problema de les forces polítiques que hem donat suport a
aquesta moció, sinó que el problema és seu, perquè diuen defensar una cosa, i així
ho estan fent en municipis, però per altra banda alguns dels seus membres estan
denunciant aquest model d‟escola catalana, i els incorporen a les seves llistes
electorals.
S’escolten aplaudiments entre el públic.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, nosaltres, el grup municipal de Canviem L‟Hospitalet, volíem saludar els
treballadors i treballadores de Titanlux que estan aquí amb nosaltres aquesta tarda.
Nosaltres estàvem adherides ja a la moció però volíem reiterar la nostra solidaritat,
volíem reiterar les reivindicacions laborals i ratificar que nosaltres estem... és que
vosaltres que esteu lluitant pel vostre lloc de treball, per la vostra dignitat com a
treballadors i treballadores que ens teniu al vostre costat, i que estem a la vostra
disposició per a qualsevol cosa que necessiteu. Moltes gràcies per venir.

SR. MARTIN GONZALEZ (Ciutadans)
Sí muchas gracias. Bueno yo quería hablar sobre la moción que nos traen hoy de la
escuela catalana. Bueno, en primer lugar, quería comentar temas importantes que
de verdad sí que nos afectan en Hospitalet. Y esos temas importantes son, por
ejemplo, que en Hospitalet tenemos dos barracones como escuelas, que en dos
años, todavía ustedes, como los que presentan esta moción Convergencia y
Esquerra, todavía no han construido, ¿vale? Ustedes votaron en contra, también en
el Parlament de Catalunya, de los libros de texto gratuitos. Sí, su grupo municipal,
su grupo parlamentario, y el grupo parlamentario Convergencia también.
Y estos son los problemas, porque aquí, al final, ustedes vienen a pegarse el
pegote y a hablar de lo que a ustedes les interesa, pero no se habla de los
problemas que tenemos aquí en Hospitalet y esos son los problemas que nosotros
queremos hablar.
Miren, yo creo que en cualquier país democrático es normal que se discuta sobre
educación, yo lo veo normal. Pero es que aquí parece que su modelo de escuela
catalana no se puede tocar.
Dicen que no se adoctrina, pero es que hay una serie de dogmas que cuando se los
discutimos, reaccionan como si fuera una blasfemia, como si hayamos dicho algo
que no esté pasando en la realidad. No son argumentos, son actos de fe que los
repiten y los repiten y los repiten, a ver si intentan convencer a alguno más para
que nos los creamos. Es que ustedes no argumentan nada, no argumentáis nada,
sólo adoctrinan. Habláis de un model d‟èxit educatiu, un model educatiu d‟èxit.
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De verdad, cuántas veces habré escuchado ya model educatiu d‟èxit. Rara vez se
aclara el éxito de qué. ¿Me lo pueden decir ustedes, de qué es el éxito y en qué
evidencian este argumento que ustedes dicen? ¿Cuántos barracones tenemos en
Cataluña, cuál es el precio de las tasas universitarias que tenemos en Cataluña?
Los libros de texto que tenemos que pagar en Cataluña, ¿quién los paga? Los más
humildes.
Estos son los problemas reales de los ciudadanos. Aquí aclaran en qué consiste
ese éxito, en este texto que ustedes nos proponen aquí. Y dicen, “el modelo de
escuela catalana y el sistema de inmersión lingüística han demostrado, durante
todos estos años, ser un modelo de éxito, des del punto de vista de la integración
social y lingüística”. ¿Y por qué dicen esto ustedes? ¿Y esos padres que han
pedido la escolarización, por ejemplo, en castellano?
Le voy a poner un ejemplo ahora. Es muy normal que sean pocos. Si a los que lo
piden, a los pobres les acosan ustedes, se ponen ahí en la pancarta y les acosan.
Mire, yo les pongo aquí el ejemplo de una madre que vivió la enseñanza, también,
en castellano. Pidió señores, una asignatura más en castellano. Esto es lo que pidió
y le dijeron, casi todos los vecinos se pusieron en contra mía. Por tres horas
adicionales a la semana le hicieron boicot a su negocio, dejaron de invitar a los
niños a sus cumpleaños, y fingían que no se los encontraban cuando pasaban por
la calle.
¿Modelo de éxito, señores? ¿Y de integración? ¿Este es un modelo de éxito? Por
pedir más castellano he tenido que vender mi negocio y cambiar de colegio a mis
hijos. ¿Modelo de éxito integrador, señores? Esto son los ataques y a esta madre sí
que la han atacado. Y esto es lo que no puede decir usted.
Pero bueno, bajemos a los datos, vamos a los datos. Según un análisis de los datos
de PISA del nivel de fracaso escolar, los estudiantes inmigrantes en Cataluña
tienen un fracaso del 32% que triplica a los estudiantes que tenemos aquí en
Cataluña. ¿Modelo de éxito integrador? 32%, 11% aquí. ¿Eso es un modelo de
éxito integrador?
Pues yo, de verdad, y se lo digo con toda sinceridad, creo que la educación es la
principal herramienta para garantizar la igual de oportunidades. Igualdad de
oportunidades, y les voy a poner un ejemplo, ya que dicen ustedes que no hay
adoctrinamiento. Miren, les voy a poner un ejemplo perfecto, que les viene como
anillo al dedo, de lo que es su política educativa.
Miren, esta es su política educativa. Esto que ven aquí ustedes es una escuela con
una estelada. ¿Saben la caracterización de esta escuela? Que está en barracones,
una escuela en barracones con la estelada. Porque aquí hay algunos que se
piensan que de la estelada se come, y señores de la estelada no se come. Aquí lo
tienen, escuela en barracones con la estelada.
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Y ustedes que hablan de ataque, les voy a leer unas palabras de una madre de
Hospitalet, a ver si le dice que le ha atacado. Mire, una madre de Hospitalet lleva a
la Fiscalía supuestos delitos de odio porque se metieron con sus hijos. Mire, la
profesora dijo que empezó a hablar de independencia y dijo que los que hablan
castellano son unos maleducados y barriobajeros. Instituto Can Vilumara
d‟Hospitalet de Llobregat. ¿Van a defender a esta madre también? ¿La van a
defender? ¿Lo ha denunciado? ¿La van a defender? ¿Esto es un ataque? Claro
que sí. Esto son los atacados y no el resto como hacen ustedes.
Miren, en las escuelas tenemos que enseñar a pensar, tenemos que enseñar a
pensar, no tenemos que enseñar qué pensar, y señor responsable de educación,
no hay adoctrinamiento, dice usted, responsable de educación, aquí en Hospitalet,
del PSC, por favor, mírese las imágenes y tome nota. Porque no es un caso de
adoctrinamiento, es uno tras otro, tras otro y tenemos que defender a las familias.

SR. GRAELLS (PSC)
Contestant al Cristhian, preguntava què opinem d‟aquesta campanya. Jo
personalment, públicament, m‟he pronunciat en contra. Vaig demanar la retirada de
la campanya, perquè és una molt mala pràctica que, a més a més, genera com un
ambient de caça de bruixes. Hem de veure que en aquests moments, els mestres
estan molt atemorits, perquè els hem situat en el centre d‟aquest circ de
confrontació entre extrems. Els hi hem situat. I hem de salvar la escola de tot això. I
això és el què nosaltres, d‟alguna manera, volem treballar i volem defensar. No hi
ha adoctrinament a les nostres escoles, no n‟hi ha d‟adoctrinament. Pot haver casos
puntuals d‟alguna mala pràctica personal, però això no és adoctrinament.
L‟adoctrinament és sistèmic, és quan no hi ha llibertat, quan s‟utilitza l‟escola per
dominar, és aquella escola que sí que jo vaig patir. Allò era adoctrinament. Aquí no
n‟hi ha d‟adoctrinament, per molt que avui vostès parlin d‟això. A mi em sembla que
el què vosaltres, el que algú de vostès, el què volen, és que aquest adoctrinament
vagi, precisament, en direcció contrària al pretext que vostès denuncien, d‟acord?
I una altra qüestió. Però si estem en contra d‟això, per què no volem que hi hagi el
terme societat civil? Perquè estem ferint sensibilitats. No del grup promotor de
Societat Civil, no de la direcció de Societat Civil, sinó d‟aquella gent que l‟altre dia
anaven al metro de Santa Coloma i de L‟Hospitalet, que no entendrà que nosaltres
acceptem una moció on s‟identifica indirectament, indirectament perquè en el text,
en les paraules sí que s‟identifica directament, en el text s‟identifica Societat Civil
amb gent d‟ultradreta. Aquella gent que venia de Santa Coloma i que venia de la
nostra ciutat, que anava cap al centre de Barcelona, no són gent d‟ultradreta, i
nosaltres, en aquest camp, no hi entrarem.
Per tant, busquem el consens, busquem sumar, es tracta de sumar. Si estem
d‟acord en el manifest i estem d‟acord en sumar-nos a la plataforma, perquè no ho
hem pogut fer? Perquè ens heu posat el dit a l‟ull. La intervenció del Toni és una
intervenció purament electoralista, de partit, partidista, petita. Nosaltres anem a una
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cosa més gran que és defensar un model d‟escola que entre tots hem construït
durant molt anys, i, per tant, espero que en el proper Ple puguem aprovar una
moció on realment tots estiguem d‟acord amb el que plantegem.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, molt breument respecte d‟algunes qüestions de la moció 26, de l‟alliberament de
presos polítics i algunes coses que s‟han dit.
Quan diuen, no, nosaltres permanentment parlem de diàleg i sempre el què hem
buscat és un referèndum pactat. Era quan anaven a Madrid a dir, anem a pactar un
referèndum, i si no el pactem el farem l‟1 d‟octubre, això és anar a pactar? Aquest
és l‟acord?
Les lliçons de democràcia i de participació i de ser capaços de fer Catalunya el més
ampla possible, són les sessions del 6 i el 7 de setembre en el Parlament de
Catalunya? És allò? És allò on es van vulnerar l‟Estatut de Catalunya i la
Constitució, que el propi Estatut que havíem aprovat en el Parlament deia que feien
falta dues terceres parts, i allà amb 72 diputats ens ho vam carregar? No modificar,
no, ens el vam carregar, contra l‟opinió dels lletrats del Parlament. Això és el
diàleg? Això és la participació? Això és la revolució dels somriures?
Doncs mirin, no. I a partir del 22 de desembre, no hem de ser els d‟un partit o els
d‟un altre, els d‟una opinió o els d‟una altra, hem de ser tots junts, que siguem
capaços de cosir Catalunya, de tornar a ser aquella Catalunya rica i plena de la que
jo els hi parlava fa un mes, en que tots estiguem a gust, en que no tinguem aquest
debat sobre l‟escola catalana, de si un professor ha dit o de si un professor ha fet,
de si a algú li han dit no sé què, si a l‟altre li han dit no sé qual.
Escolti, portem 40 anys construint aquest país i en tres mesos ens l‟hem carregat, i
ho dic en primera persona del plural, ens l‟hem carregat. Posem-nos-hi tots però
assumim alguna cosa, la perfecció no existeix. Jo no sóc perfecte. El què em
sorprèn és que a l‟altra banda tots ho són. Això és el què em sorprèn. Escoltin,
anem a construir Catalunya, anem a reconstruir-la.
Fa dos mesos estàvem al País Basc i em van dir, escolta, això que esteu fent allà,
això que us està passant allà, nosaltres evidentment teníem un element molt
diferenciador, però això que esteu fent, aquesta trencadissa social que esteu
aconseguint en tan poc temps, trigareu una generació en reconstruir-ho.
No li vull deixar aquest país al meu fill, i faré tot el què calgui perquè ningú li deixi
aquest país als meus fills. Per tant, sisplau positivem, reconstruïm Catalunya, la que
teníem perquè aquella ens servia a tots.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hem finalitzat el debat de les mocions conjuntes, per si algú s‟ha perdut
amb totes les votacions.
Ha quedat aprovada la número 25. La número 26 ha quedat rebutjada. La 27 ha
quedat aprovada, a excepció de l‟apartat número 3. La 28 ha quedat rebutjada. La
29, aprovada. La 30, rebutjada i la 31, aprovada.
Passem ara ja a les mocions individuals. Comencem per les de Ciutadans.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25, 26, 27, 28, 29, 30 I
31; adoptant-se els següents acords:
CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC, CiU, CUP-PA
MOCIÓ 25.- PER DEPURAR RESPONSABILITATS PER LA MORT DEL PI DE
LA REMUNTA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres., Fco. Javier Martín Hermosín,
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Atès que el pi blanc (Pinus halepensis), anomenat “Pi blanc de La Remunta”, que
es trobava situat dins de la zona afectada per l‟anomenada ARE de la Remunta, va
veure afectada la seva integritat i a mort a causa de la planificació i gestió
impulsada pel govern del PSC.
Atès que el “Pi blanc de La Remunta” es trobava situat a les coordenades UTM 31N
(ED50) X:424132 y:4579490 altitud: 27 msnm, dins l‟àrea de la parcel•la 4 de l‟Àrea
Residencial estratègica de la Remunta, amb qualificació clau 18 (Residencial
Plurifamiliar i Terciari de Volumetria Específica). L‟àrea d‟influència de l‟arbre
afectava principalment la finca 4C amb una superfície de 962.70m2, de titularitat de
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la Generalitat de Catalunya. També afectava, parcialment, la finca 4B amb una
superfície de 1244.85m2, de titularitat compartida entre el Consorci de la Gran Via
(28,57%), l‟Ajuntament (16,35%+20,13%) i l‟Agència estatal d‟Administració
tributaria (34,96%). També afectava, parcialment, la finca 4D amb una superfície de
1246.50m2, de titularitat del Consorci de la Gran Via.
Atès que al “Pi blanc de La Remunta” se li estimava una edat entre els 160 i els 200
anys, fet que el convertia en l‟arbre més vell del terme municipal de L‟Hospitalet de
Llobregat documentat fins l‟actualitat. Aquesta edat a estat sobradament
comprovada com a certa després de la tala de l‟arbre, comptant amb més de 160
anells de creixement.
Atès que la protecció del “Pi blanc de La Remunta” era competència municipal
[Decret 47/1988, 9 de juny] tal com va comunicar a aquest Ajuntament la “Direcció
General del Medi Natural i Biodiversitat” de la Generalitat de Catalunya quan es va
trametre còpia de l‟escrit de l‟Associació per la defensa del Patrimoni de
L‟Hospitalet “Perseu” sobre el “Pi de la Remunta” (referència número:
0152S/6192/2014) a data del 07/07/2014.
Atès que el projecte urbanístic de l‟ARE de la Remunta no va tenir en compte la
realitat física, patrimonial i natural de la zona del “Pi blanc de La Remunta” i no va
incloure mecanismes de participació amb les entitats especialitzades en patrimoni i
història de la ciutat.
Atès que el govern municipal i els responsables del Consorci de la Gran Via, autors
del planejament urbanístic, van descartar, des del principi del projecte, tot tipus
d‟actuació de trasplantament i trasllat del “Pi de La Remunta” per ser causa segura
de mort degut a les característiques de l‟arbre. Aquesta idea va ser manifestada
pels responsables del consorci en les diferents visites als terrenys realitzades en
motiu de la reivindicació de la plataforma “Protegim el Canal de la Infanta” dels dies
18 de juliol i 25 de novembre 2012 així com en diversos informes de biòlegs que
negaven la viabilitat d‟un trasplantament.
Atès que una operació de trasllat i trasplantament d‟un arbre d‟aquestes
característiques implicava la mort pel “Pi blanc de La Remunta” degut a la seva
edat, el seu estat de conservació i les especials característiques d‟arrelament de
l‟arbre.
Atès que l‟actual govern municipal, durant l‟èxit del procés de recollida de
signatures a favor de la conservació del “Pi blanc de La Remunta”, va decidir
canviar el seu criteri inicial de no trasplantar l‟arbre, manifestant repetidament la
seva voluntat de procedir al trasllat i trasplantament del pi anteposant la construcció
dels edificis projectats a la protecció i conservació del patrimoni natural de la ciutat
de L‟Hospitalet de Llobregat, negant-se a adoptar solucions alternatives que
compatibilitzaven la construcció d‟habitatges amb la conservació in situ de l‟arbre.
Atès que diferents grups municipals que defensaven la conservació i protecció in
situ del Pi de la Remunta van advertir que l‟operació de trasllat del pi era una
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operació que faria una despesa de fons públics inútil que acabaria amb la vida de
l‟arbre.
Atès que l‟operació de trasllat del Pi ha provocat la seva mort, i que es va fer
despesa de diners públics per evitar la foto de l‟arbre tallat que podia donar mala
premsa al govern municipal.
Per tot això, els grups municipals de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, ICVEUIA-PIRATES-E, PP, ERC, CiU i CUP-Poble Actiu proposen al ple de l‟Ajuntament
de l‟Hospitalet de Llobregat l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.‐ Instar al govern municipal a depurar responsabilitats a les àrees de
gestió municipals corresponents i al Consorci per a la Reforma de la Gran Via per la
nefasta planificació i gestió envers el Pi de la Remunta, entenent que la despesa del
trasllat de l‟arbre només va respondre a l‟interès propagandístic del partit del govern
i no a l‟interès general de la ciutat.
SEGON.‐ Donar trasllat d‟aquests acords al Consorci per a la Reforma de la Gran
Via, al Centre d‟Estudis de L‟Hospitalet, l‟Associació per la defensa del Patrimoni de
L‟Hospitalet- Perseu, a l‟Ateneu de Cultura Popular, a la Federació d‟Associacions
de Veïns i Veïnes, l‟Associació Ecologista La Saboga i l‟Associació de Veïns i
Veïnes del centre.

ERC, CiU
Amb l’adhesió de CUP-PA

MOCIÓ 26.-

A FAVOR DE L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS.

El passat dilluns 16 d'octubre el Jutjat Central d‟Instrucció nº 3 de l‟Audiència
Nacional espanyola va acordar la presó provisional sense fiança dels presidents
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi
Sánchez, i el dia 2 de novembre va acordar la presó provisional sense fiança del
vicepresident del Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras i
de set consellers: Raül Romeva, Jordi Turull, Carles Mundó, Josep Rull, Meritxell
Borràs, Joaquim Forn i Dolors Bassa. El dia 9 de novembre, la Sala Penal del
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Tribunal Suprem va acordar la presó provisional, eludible mitjançant fiança de
150.000€, de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la llibertat provisional
amb fiança de 25.000€ dels membres de la Mesa del Parlament Lluís Guinó, Lluís
Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet.
Els procediments judicials seguits a l‟Audiència Nacional i al Tribunal Suprem
parteixen de les querelles presentades pel Fiscal General de l‟Estat pels delictes de
rebel·lió, sedició i malversació contra els presidents de l‟ANC i d‟Òmnium i els
consellers del Govern i els membres de la Mesa del Parlament. La imputació
d‟aquests delictes ha estat seriosament qüestionada per múltiples veus expertes
d‟arreu d‟Europa i l‟empresonament dels querellats ha esdevingut un escàndol de
ressò internacional mundial atesa la forma com s‟ha portat a terme el procediment i
la seva considerable celeritat, que podria entendre‟s que posa en entredit el dret de
defensa dels detinguts així com per la desproporcionalitat majúscula que representa
empresonar els dirigents d‟entitats cíviques i els membres d‟un govern i d‟un
Parlament democràtics per raons polítiques. En canvi, en contrast amb el poder
judicial espanyol, l‟autoritat judicial belga, tot i l‟ordre de cerca i captura de
l‟Audiència Nacional espanyola, ha mantingut en llibertat el president Carles
Puigdemont i els altres consellers que es troben a Brussel·les.
L‟actuació de l‟estat espanyol planteja dubtes seriosos sobre la separació de poders
i evidencia la manca de respecte envers els drets fonamentals, recollits i protegits a
la mateixa Constitució espanyola, com la llibertat d‟expressió, el dret de
manifestació o el dret a un judici just i amb les degudes garanties. Sota cap
concepte no es pot justificar o avalar l‟empresonament de polítics que defensen
democràticament i pacíficament unes idees polítiques, que no només no usen sinó
que rebutgen l‟ús de la força i la violència, i que han actuat sempre sota el mandat
popular que els va encomanar la ciutadania en les passades eleccions catalanes,
del 27 de setembre de 2015, i d‟acord amb els resultats del passat 1 d‟octubre de
2017.
La judicialització del conflicte polític i la repressió sobre les institucions catalanes és
una evidència de l‟estratègia del Govern espanyol, que amb el suport del PP, C‟s i
el PSOE volen aniquilar l‟anhel majoritari del poble de Catalunya.
El Govern espanyol, que està utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va
tornar a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l‟Europa del segle XXI.
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar
veu al poble.
El Govern espanyol que diu defensar la Constitució espanyola només respecta
l‟articulat que assegura la unitat indivisible d‟Espanya. No respecten ni la
Constitució ni l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya, que ja van retallar després de ser
referendat pel poble de Catalunya.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d‟escollir. No hi
ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d‟expressió; que censuri els
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mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la
llibertat d‟informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan
algú és còmplice d‟aquesta vulneració és còmplice també d‟una forma d‟actuar
pròpia d‟una dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part d‟una estratègia de l'Estat
per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític, trencant la nostra cohesió social.
El Govern legítim de Catalunya està empresonat i exiliat, i davant l‟aplicació indigna
de l‟article 155 afegint-hi la vulneració del Codi Civil i Penal, demostrant que a
l‟Estat espanyol no existeix la divisió de poders i deixant palès que la democràcia ha
mort a l‟Estat.
L‟existència de presos polítics no té cabuda dins l‟actual Unió Europea, atempta
contra els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada
per l‟Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i
també contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les
Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d‟Europa l‟any 1950 i ratificada per
l‟Estat Espanyol.
L‟Ajuntament de l‟Hospitalet al llarg dels anys, sempre ha defensat les institucions
de govern de Catalunya i ha mostrat el seu compromís amb la llibertat, la pau, el
diàleg i no pot restar indiferent davant d‟aquesta agressió democràtica i de la
vulneració de drets flagrant i inapropiada que revela la baixíssima qualitat
democràtica de l‟estat espanyol.
Per tot això, els grups polítics municipals d‟ERC i CiU-PDeCAT, i amb l‟adhesió del
grup polític municipal de la CUP-PA, proposen al ple de l'Ajuntament de L'Hospitalet
de Llobregat l'adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat l’acord PRIMER amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 7 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
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García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presos polítics (que ho són malgrat
haver actuat sempre de manera pacífica, democràtica i sota el mandat del poble
català), totes aquelles persones en situació de privació de llibertat per raons
polítiques, i donar ple suport a les seves famílies.
b) Ha estat rebutjat l’acord SEGON amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots a favor dels representants
d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
SEGON.- Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de
Catalunya, encapçalat pel Molt Honorable president Carles Puigdemont, per
l‟Honorable vicepresident Oriol Junqueras i la resta de consellers/es.
c) Ha estat rebutjat l’acord TERCER amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 7 vots a favor
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:

…/…

109

TERCER.- Exigir la retirada immediata de l‟aplicació de l‟article 155 i el retorn de
la sobirania popular i institucional de Catalunya, aniquilada de forma flagrant i
il·legal.
d) Ha estat rebutjat l’acord QUART amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots a favor dels representants
d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
QUART-. Reclamar a les instàncies fiscals i judicials que, d‟acord amb el Dret,
retirin tots els càrrecs contra el president i els membres del Govern legítim de
Catalunya, contra els membres de la Mesa del Parlament i contra els presidents
de l‟ANC i d‟Òmnium cultural, que han actuat en tot moment d‟acord amb el
principi democràtic i els restants valors superiors de l‟ordenament i en exercici
dels drets fonamentals, així com totes aquelles causes obertes per raons
polítiques i la reversió de totes les multes contra persones interposades per
aquestes raons.
e) Ha estat rebutjat l’acord CINQUÈ amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots a favor dels representants
d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
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CINQUÈ-. Instar les autoritats europees a actuar davant de la regressió
democràtica que s‟està perpetrant a l‟estat espanyol i concretament contra
Catalunya. Demanar als organismes internacionals que vetllin per garantir tots
els drets bàsics dels catalans i catalanes, vulnerats de manera flagrant en els
darrers mesos i que exerceixin una mediació política que faciliti el diàleg i la
cerca d‟una solució política.
f)

Ha estat rebutjat l’acord SISÈ amb 20 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots a favor dels representants
d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
SISÈ.- Denunciar i condemnar la persecució ideològica que està incitant el
govern espanyol contra el poble de Catalunya i el seu govern legítim, i contra
totes aquelles formacions polítiques que defensen democràticament el dret a
decidir.

g) Ha estat rebutjat l’acord SETÈ amb 20 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots a favor dels representants
d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
SETÈ.- Denunciar la manca de separació de poders a l‟Estat espanyol, així com
la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.

…/…

111

h) Ha estat rebutjat l’acord VUITÈ amb 20 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots a favor dels representants
d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
VUITÈ.- Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar
l‟arbitrarietat i l‟ús partidista amb què s‟estan aplicant les lleis, tot pervertint la
separació de poders que qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir.
i)

Ha estat rebutjat l’acord NOVÈ amb 20 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots a favor dels representants
d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
NOVÈ.- Reprovar la figura de la Fiscalia General de l‟Estat i de l‟Audiència
Nacional, com a institució judicial clarament franquista.

j)

Ha estat rebutjat l’acord DESÈ amb 20 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
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Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots a favor dels representants
d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
DESÈ.- Exigir la derogació de tota la legislació repressiva i limitadora dels drets
fonamentals, existent actualment a l‟Estat.
k) Ha estat rebutjat l’acord ONZÈ amb 20 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots a favor dels representants
d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
ONZÈ.- Exigir la retirada de totes les forces d‟ocupació de l‟Estat, presents
encara avui al territori de Catalunya.
l)

Ha estat rebutjat l’acord DOTZÈ amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots a favor dels representants
d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
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Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
DOTZÈ.- Manifestar la voluntat política d‟impulsar el procés constituent des
d‟aquest municipi donant veu als ciutadans.
m) Ha estat rebutjat l’acord TRETZÈ amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots a favor dels representants
d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
TRETZÈ.- Donar trasllat d‟aquest acord al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte i a la Federació d‟Associacions de veïns/es de L‟Hospitalet, a la
Presidència del Govern espanyol, als Grups polítics del Parlament Europeu, del
Congrés dels Diputados, del Senat i del Parlament de Catalunya, a l‟oficina del
Govern Legítim, a l‟Associació Catalana de Municipis (ACM) i a l‟Associació de
Municipis per la Independència (AMI)
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
REBUTJADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.

ERC, CUP-PA
Amb l’adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES
MOCIÓ 27.- CONTRA
ELS
ACOMIADAMENTS
DEL
PLA
DE
REESTRUCTURACIÓ DE INDÚSTRIES TITAN S.A.U. I EN SUPORT DE LA
READMISSIÓ.
Una de les empreses químiques més grans a la comarca del Baix Llobregat,
INDÚSTRIES TITAN SAU, ubicada al veí Polígon Pratenc, líder en el sector de la
producció catalana de pintures i a la qual van treballar fins a 690 persones l'any
2006, algunes de l'Hospitalet de Llobregat, es troba al mig d'un pla de
reestructuració laboral i un brutal canvi de model productiu i empresarial.
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Aquesta reestructuració està suposant, segons dades del comitè intercentres
(CO.BAS i UGT) una reducció de la plantilla de fins a 70 treballadors i treballadores
a l'últim any, tant fent ús dels cessaments pactats o buscats, com amb
l'externalització de producció, que fins ara es feia a les plantes del Baix Llobregat, i
l'acomiadament directe i individual de 13 persones, argüint motius objectius, el
passat mes d'octubre.
En un comunicat signat pels dos sindicats (CO.BAS i UGT) s'explica que "la
voluntat de l'empresa, manifestada directament als representants dels treballadors,
és seguir acomiadant fins a aconseguir els seus objectius econòmics: reduir en un
10% els costos salarials sobre la facturació, el qual equival a eliminar un 33% de la
plantilla".
Al mateix temps l'esmentat comunicat assenyala que la via escollida ha sigut els
acomiadaments individuals, eludint així la via dels acomiadaments col·lectius que
obliga a demostrar a l'empresa que realment existeixen causes legals per a això i
en cas que així es determini, obrir vies de negociació amb els i les representants de
les i els treballadors.
L'empresa TITAN va ser fundada per la família Folch i Rusiñol l'any 1917 i avui dia
és encara la propietària i màxima accionista. TITAN, tot i tancar 2016 amb una
facturació de 103 milions d'euros i uns beneficis nets de 2,3 milions d'euros, i tot i
no haver declarat pèrdues a cadascun dels 100 anys de vida, està immersa en
seriosos problemes financers a causa d'operacions especulatives de risc, a través
de la participació del 25% en la societat FAMOL., suposant aquestes operacions
una pèrdua de 90 milions per a TITAN després de la caiguda d'un 86% del valor de
les accions del Banc Sabadell.
La societat FAMOL, de la qual també formava part la família Lara i Isak Andic,
propietari de la marca MANGO, va comprar a l'any 2006 un paquet d'accions del
Banc Sabadell valorat en uns 500 milions d'euros que es va ampliar posteriorment
fins a superar els 1.300 milions d'euros. Aquestes accions van perdre en tan sols 10
anys el 86% del seu valor.
Els representants dels treballadors i treballadores de TITAN assenyalen que aquest
daltabaix financer ha comportat una sèrie de préstecs i refinançaments que de
forma qüestionable s'han imputat a l'empresa. I afegint als acomiadaments, la
descapitalització de la mateixa empresa, mitjançant la venda d'un edifici industrial i
de terrenys, així com la possible venda de la seva seu corporativa.
Ateses les mobilitzacions del comitè intercentres de TITAN que van començar el
passat 21 de novembre, en format de vaga parcial d'aturades de dues hores cada
dimarts i dijous, fins a concloure l'any, per a exigir la readmissió dels seus
companys i companyes acomiadades, que s'aturin tots els acomiadaments futurs
previstos i denunciar la política de destrucció d'ocupació que està posant en marxa
l'empresa.
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Atès que aquestes decisions per part de la direcció i gerència de TITAN afecten la
nostra societat, tant amb la destrucció de llocs de treball i la seva possible
precarització, com també per a l'activitat de la comarca del Baix Llobregat a la qual
de forma orgànica i sociodemogràficament pertany l'Hospitalet de Llobregat, tot i la
seva adscripció administrativa al Barcelonès.
Atès que les administracions locals, com a representació democràtica de les veïnes
i veïns tenen el deure de defensar els llocs de feina i uns salaris justos per a la seva
ciutadania, així com vetllar per a mantenir economia productiva al seu territori
proper.
Atès que existeix una constància, per part dels representants de les treballadores
de TITAN, de la voluntat de l'empresa de reduir fins a un 33% la plantilla, tenint
beneficis nets any rere any.
Atès que una empresa referent al sector i les seves relacions laborals tenen
impacte en la resta del sector productiu del territori.
Atès que aquesta reestructuració laboral a TITAN és paradigmàtica dels processos
empresarials que de forma injusta carreguen a les plantilles i treballadores les
pèrdues de gestions financeres especulatives de risc, dels últims anys.
Per tots aquests motius, els grups polítics municipals d‟ERC i de la CUP-Poble
Actiu, amb l‟adhesió del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES, proposen a
l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat els següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb 21 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Javier
Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 6 vots d’abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMER.- Rebutjar el pla de reestructuració actual de TITAN que posa en risc
llocs de treball de veïnes i veïns de l'Hospitalet de Llobregat i del nostre territori
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proper, a causa de situacions financeres desvinculades de l'activitat productiva
de l'empresa, que acumula beneficis i cap pèrdua, als seus 100 anys d'història.
b) S’aprova per unanimitat l’acord SEGON, que literalment diu:
SEGON.- Expressar la nostra solidaritat amb els treballadors i treballadores de
TITAN i amb les seves mobilitzacions en defensa de la readmissió del personal
acomiadat fins ara i en la seva lluita contra cap acomiadament més.
c) Ha estat rebutjat l’acord TERCER amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb
10 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Concretar aquesta mostra de solidaritat amb la difusió d'aquests
acords mitjançant els canals de comunicació municipals habituals de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (nota de premsa, web municipal...),
amb la penjada d'una pancarta a l'edifici de l'Ajuntament contra els
acomiadaments a TITAN, i posant a disposició de la plataforma d'afectats o del
seu comitè de suport, un local municipal, en cas que sigui necessari i es demani
per les afectades pels acomiadaments a TITAN.
d) Ha estat aprovat l’acord QUART amb 21 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Javier
Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 6 vots d’abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
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Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.- Instar a Indústries TITAN SAU a la readmissió dels treballadors i
treballadores acomiadats i a que anul•li els seus plans de reestructuració
laboral.
e) Ha estat aprovat l’acord CINQUÈ amb 25 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots
d’abstenció dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
CINQUÈ.- Traslladar l'adopció d'aquests acords al les seccions sindicals
territorials de l‟Hospitalet de Llobregat, El Prat i el Baix Llobregat de CO.BAS,
UGT, CCOO, CGT i CNT, així com a les sectorials sindicals del gremi d‟indústria
química, a l‟Ajuntament de El Prat de Llobregat i a la gerència de Indústries
TITAN S.A.U.
Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Una de les empreses químiques més grans a la comarca del Baix Llobregat,
INDÚSTRIES TITAN SAU, ubicada al veí Polígon Pratenc, líder en el sector de la
producció catalana de pintures i a la qual van treballar fins a 690 persones l'any
2006, algunes de l'Hospitalet de Llobregat, es troba al mig d'un pla de
reestructuració laboral i un brutal canvi de model productiu i empresarial.
Aquesta reestructuració està suposant, segons dades del comitè intercentres
(CO.BAS i UGT) una reducció de la plantilla de fins a 70 treballadors i treballadores
a l'últim any, tant fent ús dels cessaments pactats o buscats, com amb
l'externalització de producció, que fins ara es feia a les plantes del Baix Llobregat, i
l'acomiadament directe i individual de 13 persones, argüint motius objectius, el
passat mes d'octubre.
En un comunicat signat pels dos sindicats (CO.BAS i UGT) s'explica que "la
voluntat de l'empresa, manifestada directament als representants dels treballadors,
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és seguir acomiadant fins a aconseguir els seus objectius econòmics: reduir en un
10% els costos salarials sobre la facturació, el qual equival a eliminar un 33% de la
plantilla".
Al mateix temps l'esmentat comunicat assenyala que la via escollida ha sigut els
acomiadaments individuals, eludint així la via dels acomiadaments col•lectius que
obliga a demostrar a l'empresa que realment existeixen causes legals per a això i
en cas que així es determini, obrir vies de negociació amb els i les representants de
les i els treballadors.
L'empresa TITAN va ser fundada per la família Folch i Rusiñol l'any 1917 i avui dia
és encara la propietària i màxima accionista. TITAN, tot i tancar 2016 amb una
facturació de 103 milions d'euros i uns beneficis nets de 2,3 milions d'euros, i tot i
no haver declarat pèrdues a cadascun dels 100 anys de vida, està immersa en
seriosos problemes financers a causa d'operacions especulatives de risc, a través
de la participació del 25% en la societat FAMOL., suposant aquestes operacions
una pèrdua de 90 milions per a TITAN després de la caiguda d'un 86% del valor de
les accions del Banc Sabadell.
La societat FAMOL, de la qual també formava part la família Lara i Isak Andic,
propietari de la marca MANGO, va comprar a l'any 2006 un paquet d'accions del
Banc Sabadell valorat en uns 500 milions d'euros que es va ampliar posteriorment
fins a superar els 1.300 milions d'euros. Aquestes accions van perdre en tan sols 10
anys el 86% del seu valor.
Els representants dels treballadors i treballadores de TITAN assenyalen que aquest
daltabaix financer ha comportat una sèrie de préstecs i refinançaments que de
forma qüestionable s'han imputat a l'empresa. I afegint als acomiadaments, la
descapitalització de la mateixa empresa, mitjançant la venda d'un edifici industrial i
de terrenys, així com la possible venda de la seva seu corporativa.
Ateses les mobilitzacions del comitè intercentres de TITAN que van començar el
passat 21 de novembre, en format de vaga parcial d'aturades de dues hores cada
dimarts i dijous, fins a concloure l'any, per a exigir la readmissió dels seus
companys i companyes acomiadades, que s'aturin tots els acomiadaments futurs
previstos i denunciar la política de destrucció d'ocupació que està posant en marxa
l'empresa.
Atès que aquestes decisions per part de la direcció i gerència de TITAN afecten la
nostra societat, tant amb la destrucció de llocs de treball i la seva possible
precarització, com també per a l'activitat de la comarca del Baix Llobregat a la qual
de forma orgànica i sociodemogràficament pertany l'Hospitalet de Llobregat, tot i la
seva adscripció administrativa al Barcelonès.
Atès que les administracions locals, com a representació democràtica de les veïnes
i veïns tenen el deure de defensar els llocs de feina i uns salaris justos per a la seva
ciutadania, així com vetllar per a mantenir economia productiva al seu territori
proper.
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Atès que existeix una constància, per part dels representants de les treballadores
de TITAN, de la voluntat de l'empresa de reduir fins a un 33% la plantilla, tenint
beneficis nets any rere any.
Atès que una empresa referent al sector i les seves relacions laborals tenen
impacte en la resta del sector productiu del territori.
Atès que aquesta reestructuració laboral a TITAN és paradigmàtica dels processos
empresarials que de forma injusta carreguen a les plantilles i treballadores les
pèrdues de gestions financeres especulatives de risc, dels últims anys.
Per tots aquests motius, els grups polítics municipals d‟ERC i de la CUP-Poble
Actiu, amb l‟adhesió del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES, proposen a
l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat els següents acords:
PRIMER.- Rebutjar el pla de reestructuració actual de TITAN que posa en risc llocs
de treball de veïnes i veïns de l'Hospitalet de Llobregat i del nostre territori proper, a
causa de situacions financeres desvinculades de l'activitat productiva de l'empresa,
que acumula beneficis i cap pèrdua, als seus 100 anys d'història.
SEGON.- Expressar la nostra solidaritat amb els treballadors i treballadores de
TITAN i amb les seves mobilitzacions en defensa de la readmissió del personal
acomiadat fins ara i en la seva lluita contra cap acomiadament més.
TERCER.- Instar a Indústries TITAN SAU a la readmissió dels treballadors i
treballadores acomiadats i a que anul•li els seus plans de reestructuració laboral.
QUART.- Traslladar l'adopció d'aquests acords al les seccions sindicals territorials
de l‟Hospitalet de Llobregat, El Prat i el Baix Llobregat de CO.BAS, UGT, CCOO,
CGT i CNT, així com a les sectorials sindicals del gremi d‟indústria química, a
l‟Ajuntament de El Prat de Llobregat i a la gerència de Indústries TITAN S.A.U.
ERC, CUP-PA
MOCIÓ 28.- PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ FORMADA PER DIFERENTS
GRUPS MUNICIPALS PER ABORDAR ELS PLUSOS IRREGULARS A LA
GUÀRDIA URBANA DE L’HOSPITALET.
Ha estat rebutjada amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 8 vots a favor dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
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representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 6 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; i dels representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín
Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; assistents presents
en el moment de la votació.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Amb l’adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES
MOCIÓ 29.-

EN SUPORT AL DRET A MORIR DIGNAMENT

La declaració universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu article primer
que “tots els essers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Una
llibertat que no s‟ha de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final
que ens porta a la mort.
La Constitució Española (1978), al seu article 10, afirma “la dignitat de la persona i
el lliure desenvolupament de la seva personalitat”. De nou, afirmem que aquesta
dignitat i aquest lliure desenvolupament no s‟han de perdre en el procés final que
ens porta a la mort.
No obstant això, l‟article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé
rebaixant les penes, a la persona que ajudés a morir a una altra “amb actes
necessaris i directes per la petició expressa, seriosa i inequívoca d’aquest, en el cas
que la víctima patís una malaltia greu que el conduís necessàriament a la mort (...)”.
Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat
el procés de la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els
drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació
clínica i el Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de
voluntats anticipades. Aquests principis queden també ratificats en la Llei estatal
41/2002, de 14 de novembre, norma reguladora de l‟autonomia del pacient i de dret
i obligacions en matèria d‟informació i documentació clínica.
L‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 20, titulat „Dret a
viure amb dignitat el procés de la mort‟ diu que “totes les persones tenen dret a
rebre un tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb
dignitat el procés de llur mort”. I afegeix: “Totes les persones tenen dret a expressar
llur voluntat d'una manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions
sobre les intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre, que han d'ésser
respectades (...)”.
La concreció d‟aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta
de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l‟atenció sanitària (2001),
revisada i aprovada pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol
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d‟Autonomia i presa de decisions, apartat 5.1.8., indica: “La persona té dret a viure
el procés que s’esdevingui fins al final de la vida segons la seva concepció de
dignitat (...)”.
En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui
l‟alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en
l‟entorn idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona.
Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió
de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda
per fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta
proporcionada a la intensitat d‟aquest patiment. Igualment, la persona té dret que
els professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent.
Recentment, el 26 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar una
Moció sobre el Dret a Morir Dignament. Aquestes lleis, juntament amb el
desenvolupament dels programes de cures pal·liatives han suposat una millora al
llarg dels darrers anys que no podem ignorar.
Malauradament però, l‟experiència de l‟Associació pel Dret a Morir Dignament
(DMD), obtinguda a partir de l‟atenció personalitzada a centenars d'homes i dones
al llarg dels darrers anys, permet afirmar que massa persones continuen patint un
sofriment innecessari al final de la seva vida. Ja sigui per desconeixement
d'aquestes lleis per una part del personal sanitari; per desconeixement per part dels
pacients i del seu entorn dels seus drets o de com exercir-los; per la dificultat
d'accés als equips de cures pal·liatives per desinformació d'una part del personal
sanitari per manca de recursos suficients per atendre a tota la població; o ja sigui
per la penalització de l‟ajuda a morir de l‟article 143.4 del Codi Penal espanyol. I és
que a Catalunya, menys de l'1% dels catalans ha registrat un Document de
Voluntats Anticipades (DVA) tot i que un 78% de la societat dóna suport a la
despenalització de l‟eutanàsia.
Per tant, per aconseguir eixamplar el dret a morir dignament de la ciutadania, és
necessari despenalitzar l‟eutanàsia, i en paral·lel impulsar les mesures que
actualment permet la llei. Per avançar en el dret a la mort digna també és
necessària la presa de consciència dels ajuntaments i la seva implicació. Els
ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania i, com a tals, han de
jugar un paper important en la divulgació d‟aquest document, a més de donar
facilitats pel seu registre, des de la convicció que el dret a una mort digna és un dels
drets humans i que l‟ajuntament ha de vetllar per la seva defensa i acompliment.
Per tots motius, el grup polític municipal del PSC-CP, amb l‟adhesió del grup polític
municipal d‟ICV-EUIA-PIRATES, sol·liciten al PLE de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet
l‟assumpció dels següents ACORDS:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
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a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
PRIMER- Facilitar a les treballadores i treballadors municipals informació sobre
els drets de la ciutadania al final de la vida i el Document de Voluntats
Anticipades (DVA).
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SEGON.- Donar suport a l'Associació DMD Catalunya impulsant conjuntament
xerrades informatives i activitats a la ciutat.
c) Ha estat aprovat l’acord TERCER amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
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Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCER.- Donar més suport administratiu per facilitar el tràmit del Document
de Voluntats Anticipades (DVA), mitjançant la disponibilitat a la OAC de la
informació necessària per a tramitar i inscriure el DVA.
d) Ha estat aprovat l’acord QUART amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.- Instar al proper Parlament de Catalunya a simplificar el tràmit del DVA
per tal d‟oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d‟un
funcionari públic municipal.
e) Ha estat aprovat l’acord CINQUÈ amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
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Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
CINQUÈ.- Instar al Congrés del Diputats a regular la despenalització de
l‟eutanàsia.
f)

Ha estat aprovat l’acord SISÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SISÈ.- Donar trasllat a l‟Associació DMD Catalunya, al Parlament de Catalunya i
al Congrés del Diputats.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Amb l’adhesió de CIU, CUP-PA
MOCIÓ 30.- DE SUPORT AL MODEL D’ESCOLA CATALANA I AL MANIFEST
PER LA CONSOLIDACIÓ, PROTECCIÓ I MILLORA DEL MODEL EDUCATIU
CATALÀ IMPULSAT PER: SOM ESCOLA.
Ha estat rebutjada amb 20 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP,
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Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 7 vots a favor dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en
el moment de la votació.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Amb l’adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES
MOCIÓ 31.-

PEL FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS.

La ciutat de l‟Hospitalet en 2016 va generar 94.516 tones de residus municipals, de
les quals només un 21,69% es recullen selectivament, segons dades de l‟Agència
de residus de Catalunya.
Vist que a l‟Hospitalet, la recollida selectiva ha mostrat una tendència decreixent en
els últims anys, passant d‟un índex del 39,37% el 2010 al 21,69% actual. Aquesta
tendència ha estat més pronunciada que en altres ciutats.
Vist que al conjunt de Catalunya, es recullen selectivament el 38,53% dels residus
municipals.
Vist que aquest baix nivell de reciclatge a l‟Hospitalet contrasta amb el d‟altres
municipis veïns, com Barcelona (35,96%) Badalona (27,49) Cornellà (29,43)
Esplugues (33,05%) El Prat (37,70%) o Sant Boi (28,86%). També dista molt del
nivell d‟altres importants municipis catalans com Tarragona (29,06) Rubí (30,10%)
Sabadell (31,04%) Terrassa (33,65%) Manresa (39,79) Montcada (43,58%) Girona
(46%) Vic (50,26%) o Martorell (50,96)
Vist que aquesta baixada s‟ha produït en gairebé totes les fraccions que es recullen
selectivament: paper/cartró, envasos, vidre i orgànica.
Vist que la reducció de la recollida selectiva, provoca una excessiva generació de la
resta de residus, que en l‟actualitat s‟han de tractar mitjançant abocadors i dipòsits,
incineració, etc... contribuint a l‟impacte mediambiental i sobre la salut de les
persones, a més del malbaratament de recursos que malauradament queden fora
del sistema de reutilització i reciclatge.
Les conseqüències d‟aquesta davallada en reciclatge no són només ambientals,
sinó també econòmiques: més residus enviats a tractament finalista representen
més costos per a l‟administració i menys ingressos provinents de la valorització de
materials.
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Vist que és necessari potenciar les bones pràctiques en la separació domèstica i
comercial dels residus.
Vist que cal fer servir més i millor els contenidors de recollida selectiva i les
deixalleries mòbils
Les deixalleries mòbils apropen als ciutadans la cultura del reciclatge, al permetre
recollir de forma separada aquells residus quotidians com són piles, bateries, olis,
medicaments, tinta i tòner, aerosols, bombetes, pintures, etc.... que si no es porten
a la deixalleria, acaben irremediablement en els contenidors de rebuig, impedint el
reciclatge i produint contaminació.
Vist que la ciutat de l‟Hospitalet amb un 21,69% es troba molt per sota de l‟objectiu
del 60% de recollida selectiva que estableix l‟Agència de Residus de Catalunya al
Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya per al
2020 i de les recomanacions i directives europees.
Per tot l‟exposat, el grup polític municipal d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet, amb l‟adhesió del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES,
proposen l‟adopció dels següents.
ACORDS
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat l’acord Primer, que literalment diu:
Primer .- L‟Ajuntament de l‟Hospitalet es compromet a millorar la gestió dels
residus municipals, per aconseguir l‟increment del nivell de recollida selectiva
bruta en la direcció d‟assolir un índex de recollida selectiva bruta del 60% el
2020, d‟acord amb l‟objectiu establert al Programa General de Prevenció i
Gestió de Residus i Recursos de Catalunya.
b) S’aprova per unanimitat l’acord Segon, que literalment diu:
Segon.- Modificar la web municipal per a unificar en un sol punt, visible i
accessible, que sigui àgil, didàctic i útil, tota la informació existent entorn la
recollida de residus i el seu reciclatge (serveis i horaris de les deixalleries
mòbils, taxes, dades sobre el reciclatge i la recollida selectiva a la ciutat, quins
residus van a cada contenidor, etc.), consells per a la reducció i la reutilització.
c) Ha estat aprovat l’acord Tercer amb 26 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
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Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Tercer.- Promoure una campanya dirigida al conjunt de la ciutadania, entitats,
associacions, escoles, comerciants... mitjançant la contractació d‟educadors
ambientals amb l‟objectiu de sensibilitzar sobre les bones pràctiques en la gestió
dels residus i la recollida selectiva.
d) Ha estat aprovat l’acord Quart amb 25 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
REGIDOR NO ADSCRIT, Sr. Rafael Jiménez Ariza; amb 1 vot en contra de la
REGIDORA NO ADSCRITA, Sra. Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot
d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Quart.- Realitzar un estudi per la revisió dels contenidors existents i modificar si
cal el nombre i ubicació d‟aquests contenidors per tal que tots els ciutadans
tinguin les màximes facilitats per a separar i dipositar els residus.
e) S’aprova per unanimitat l’acord Cinquè, que literalment diu:
Cinquè.- Instal·lar rètols i gràfics en els contenidors per tal que els ciutadans
sàpiguen clarament què va a cada contenidor.
f)

Ha estat aprovat l’acord Sisè amb 26 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban

…/…

128

Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Sisè.- Promoure una campanya als establiments comercials (especialment en el
sectors d‟hostaleria i alimentació) sobre la recollida selectiva i fer un seguiment
de la quantitat i qualitat dels residus generats en els establiments comercials.
g) S’aprova per unanimitat l’acord Setè, que literalment diu:
Setè.- Promoure una campanya específica per la matèria orgànica
h) Ha estat aprovat l’acord Vuitè amb 26 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i del REGIDOR
NO ADSCRIT, Sr. Rafael Jiménez Ariza; i amb 1 vot d’abstenció de la
REGIDORA NO ADSCRITA, Sra. Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
Vuitè.- Garantir que en les festes majors dels barris, el servei de neteja realitzi
la recollida selectiva, dotant dels contenidors necessaris, papereres i el material
que calgui a més de fer arribar la informació detallada a totes les entitats, firaires
i establiments que intervinguin.
i)

S’aprova per unanimitat l’acord Novè, que literalment diu:
Novè .- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a la FAVV de
l‟Hospitalet, a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, a l‟Agència Catalana de
Residus, a La Saboga, als membres del Consell de Ciutat, als consellers de
Districte.
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No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.
MOCIONS INDIVIDUALS
CIUTADANS
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de Ciutadans,
número 32, es produeixen les intervencions següents:

Essent les 19:22 hores, abandonen la sessió els membres del Ple senyors Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz, regidors del grup polític municipal d’ERC,
Jordi Monrós Ibáñez, regidor del grup polític municipal de CiU i Christian Giménez
Márquez, regidor del grup polític municipal de la CUP-PA.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. García. Si vol esperar un moment a que marxin els regidors. Com vostè
vulgui, jo no tinc cap inconvenient.

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

No, no, está apagado, está apagado. No se preocupe que no... a ver empezamos
de nuevo. Empezamos de nuevo, sí. No se preocupe que no corre el tiempo.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias. Es que como usted conmigo no tiene la consideración de darme tres
minutos de propina pues tengo que andar midiéndolo.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, ¿empezamos ya? Venga.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
L‟Hospitalet es una población con alta densidad, efectivamente, de población y con
escaso suelo disponible, eso todos lo sabemos. Nos preocupa que haya los
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equipamientos suficientes para atender las necesidades de los hospitalenses. En
este caso, Hospitalet tiene una población con una importante tendencia al
envejecimiento, ya que hay personas mayores que representan hoy un 18 %, de
personas ya mayores con edad de estar ya en residencias.
Actualmente en Hospitalet hay entorno a las 900 plazas de residencia, tanto
públicas como privadas para personas mayores, lo que representa un ratio de 1,65
por cada 100 personas mayores de 65 años. En cuanto a la media, fíjese la
diferencia en cuanto a la media de lo que es la provincia de Barcelona, que
estamos en el 4,35, muy por debajo de la media de la provincia de Barcelona, o sea
una cuarta parte prácticamente.
En los últimos tiempos hemos venido haciendo aquí cosas que entendemos que no
han sido precisamente a favor de nuestros mayores. Es verdad que se ha abierto,
ya hay previsto abrir un casal pero no tiene nada que ver con lo que pedimos aquí
que es una residencia para gente mayor, y teniendo en cuenta precisamente lo que
le decía, Sra. Alcaldesa, que estamos por debajo, yo creo que hay que hacer un
esfuerzo para que esta ciudad no tenga esa carencia de plazas de residencia para
nuestros mayores porqué nos estamos viendo, aparte ya de la carestía, que son
evidentemente, que tienen que ser públicas obviamente, en la necesidad, porqué la
vida moderna así es desgraciadamente, de tener que exiliar a nuestros mayores.
Es lamentable que tengamos que apartar de su entorno social a una persona que
tiene 75, 80, 85 y hasta 90 años, cuando la condenamos prácticamente, cuando la
apartamos, como decía, de sus amigos, del entorno social, de su familia, de sus
nietos, la estamos condenando a un… la estamos enterrando en vida porqué pasan
los meses y el tiempo, y la familia incluso los vecinos, no tienen ni tiempo para
desplazarse a 80, 90 o 100 kilómetros de su ciudad.
Por tanto, esto es algo sangrante, teniendo en cuenta que estos mayores han dado
tanto por esta ciudad, han trabajado tanto, han luchado tanto, ¿no se merecen que
hagamos un esfuerzo? Yo ya sé que no es competencia total del Ayuntamiento,
hacer eso. Ya sé que la Generalitat ha mirado para otro sitio, yo sé que ha hablado
mucho y ha hablado con usted aquí, Dolors Bassa, que no ha tenido empacho en
hacer traspasos de partidas de su área social para las estructuras de Estado, que
es lamentable y vergonzoso.
Y a eso nos referíamos antes en el debate anterior. Para incluso poner por ahí pues
estos que decían ellos que eran oficinas de comercio, pero que eran embajadas,
que se han dedicado exclusivamente a hablar mal de España, que no han hecho ni
esa pedagogía que tenía que hacer para vender los productos catalanes. Se han
dedicado exclusivamente a hablar mal de España, y para eso sí han desviado
dinero, mucho, y está ahí, se está demostrando, se está viendo los papeles que
tenían escondidos. Cuando la Guardia Civil va y los pilla que los van a quemar,
dicen, no, no, es que nosotros esto lo hacemos siempre, pero que casualidad que
resulta que aparecen por ahí papeles donde se ve el trasvase de dinero que han
hecho estos señores, de incluso del área social.
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La Sra. Bassa vino aquí un día, al principio y le dijo a usted, y usted la vi ahí en una
fotografía con usted, firmando en el libro y tal, que iban a poner en marcha ya ese
tema de residencias y demás y prácticamente se daba como hecho porqué aquí
tenemos una tendencia a magnificar las cosas y a decir a la prensa enseguida. Ahí
también la culpo a usted Sra. Alcaldesa porqué usted tiene que ser más prudente,
porqué conociendo usted como conoce el percal, porqué le han dejado tirada mil
veces, que no le echo la culpa a usted, que habrá reivindicado, pero debería de ser
un poco más prudente y no buscar la portada, grandes titulares, ya tenemos esto
hecho, cuando sabemos que el gato escaldado del agua fría huye, y ustedes
deberían huir ya de las promesas de estos señores, que le han engañado muchas
veces, y usted quizá no tenga la culpa pero sí aprovecha que el Pisuerga pasa por
Valladolid para tirarse una portada, que le gustan mucho, por cierto.
En cualquier caso, se genera frustración por qué eso no se cumple y lo que
pedimos aquí es que sabiendo las dificultades que hay, que lo mismo que aquí
usted ha tenido un interés especial en que ha habido, por ejemplo, y tampoco es
competencia, ha generado sitios, equipamientos para universitarios, que tampoco
es competencia nuestra, pero lo ha hecho, y ha cedido y ha mediado y ha
trabajado, no nos parece mal, pero es cuestión de prioridades. Nosotros creemos
que esto está por encima de eso.
Ya ha dejado usted la nave de Godó i Tries a la medicina china, que bueno, que
estará muy bien, pero que vamos que yo creo que hay una prioridad antes, quizás
ahí podría haberse puesto alguna residencia. Y es verdad que luego hay que
mantenerla, pero hay que apretarle al Gobierno de la Generalitat, a este habría que
haberle apretado más para que cumpliera. Era difícil porqué como estaban en otras,
pues no les daba la gana de atender a los asuntos sociales. Y esta es la mentira de
los separatistas que han desviado un montón de dinero y han dejado… que son los
campeones de los recortes, más que el Gobierno central si cabe, que esos
tampoco, déjatelos ahí que también han hecho lo suyo, pero en cualquier caso
aquí, se ha aumentado pero bueno, pero bastante los recortes. ¿Por qué? Porqué
se han dedicado partidas a lo que no tenían que dedicarse.
Y entonces Sra. Núria Marín, yo lo que le pido aquí es que se acuerde usted de
nuestros abuelitos, que no los exiliemos, que intentemos hacer un esfuerzo para
poner al alcance de la Generalitat y ponerles entre la espada y la pared, para que
no digan que el Ayuntamiento no les está cada día detrás de eso, cederles terrenos,
cederles edificios que se puedan quedar ahí, como pasó con el edificio de Planeta.
Hacer algo por nuestros mayores que bien se lo merecen, que bien han dado la
vida por todos nosotros, que si este país está así, es gracias a ellos, a esa gente
que tiene ya más de 65 años y que está ahí, al albur de entrar en el ocaso de su
vida y lo que quieren, hasta sus propios hijos, es tenerlos al lado el día que no los
puedan atender, porqué la vida es tan dura que hoy hay que trabajar todos en casa
con sueldos miserables para poder subsistir.
Entonces, claro, ante esta situación nosotros tenemos la obligación moral, y en esto
sí que tenemos que volcarnos, esto sí que son políticas sociales. Piensan que
nosotros que somos liberales, miren, nosotros sí que somos liberales en lo

…/…

132

económico, ¿saben por qué? Porqué queremos generar riqueza pero para luego
redistribuirla como hay que distribuirla, para hacer lo que hay que hacer, no
estamos a favor del capitalismo salvaje, estamos a favor de una industria que hay
que ayudarle, que trabaje, y luego gravarla lo suficientemente como para que pueda
hacerse frente a los retos sociales que tenemos.
Yo les suplico y le pido Sra. Alcaldesa que apriete usted a quien toque en el
Gobierno próximo de la Generalitat, que ojalá sea el nuestro, ojalá sean los
constitucionalistas, para que de una vez por todas acabemos con el envite
nacionalista, no desviemos fondos a donde no hay que desviarlos, y que sea todo
ese dinero que se ha derrochado en eso, vuelva ahora a donde tiene… donde
nunca tenía que haber salido, que es a los temas sociales.
Clama al cielo que en nuestra ciudad tengamos que seguir exiliando a nuestros
mayores. Hay que acabar con eso, es una prioridad, tendría que ser una prioridad
de este Gobierno. Yo ya le digo, si yo estuviera en su sillón, no cejaría en estar
machacando cada día, erre que erre. Usted de vez en cuando da un toquecito pero
luego después a otra cosa mariposa. No, es que hay que estar ahí, es que eso son
políticas prioritarias, como usted dice con el tema de los comedores sociales, claro
que sí, hay cosas que no las podemos dejar al albur de que el Gobierno de turno la
tenga en cuenta o no, y desgraciadamente hemos tenido un Gobierno en Cataluña
que esto lo ha dejado aparcado porqué su prioridad no era esa.
Aquí, en esta ciudad, que ha habido siempre gobiernos de izquierda, de centro
izquierda, que hemos tenido diferencias pero que ha habido sensibilidad social, no
la podemos perder, y si no hacemos lo que hay que hacer, a ver, ustedes podrán
decir, ah, es que esto es demagogia, esto es populismo. No, esto a mí me nace del
corazón este discurso, yo no necesito papeles, lo tengo interiorizado hace… desde
siempre porqué vi, y mis padres gracias a Dios tenían posibilidades para atender
sus necesidades económicas, vi lo malo que es alejarlos, por qué aquí no
encontraba plaza ni pagando, ni pagando mucho, que valían 2.500 o 2.800 cada
uno, y eran dos, y los dos tuvieron que ir al final, porqué no podíamos tenerlos, por
qué ya necesitaban una atención mucho más allá de lo que les pueda dar la familia.
Pues fíjese Sra. Alcaldesa, aún teniendo dinero, afortunadamente, que eso es una
minoría, tuvimos que exiliarlos, y teníamos que ir cuando podíamos, nos
turnábamos mis hermanas, y yo lo he vivido, nos turnábamos mis hermanas, la
familia, pero sus amigos no iban a verlos y mi padre me preguntaba por sus amigos
y yo lo veía morir en vida, morir enterrado en vida, eso no lo podemos permitir para
nuestros mayores. Y hay que trabajar como prioridad eso, el que olvida a sus
mayores está olvidándose a sí mismo, porqué mire, al final todos vamos a ir a parar
ahí, ya por egoísmo propio, pero yo lo hago y lo digo por qué he visto un ejemplo
grande en mi propia familia.
Por lo tanto, yo sí les ruego que le prestemos atención y que apretemos al Gobierno
que salga en las próximas urnas, sea el que sea, para que de verdad esto se lleve a
efecto, y es verdad que ustedes tienen que colaborar, y no decirlo con la boca
pequeña y luego después a otra cosa mariposa, como decía antes. Vamos a
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trabajar en eso Sra. Núria Marín, y si usted da una portada yo la felicitaré si eso se
cumple, y sino le diré que lo que buscaba usted era la portada.
Yo no creo que su conciencia esté tan distante de lo que yo digo, estoy convencido
que no, por qué además ya son años que nos conocemos pero últimamente está
usted donde creo que no tenía que estar. Ha perdido el hilo de la ciudad, está usted
en otras historias. Dedíquese un poco más a la ciudad, a los mayores, Sra. Marín.
No quiero darle yo aquí lecciones de moral, que seguramente a usted le sobran,
pero sí quiero decirle que no nos convence lo que usted hace últimamente,
demasiado escaparate y la ciudad anda tirando, anda tirando ahí, pero no se está
en la velocidad que nosotros queremos sobre todo en los temas sociales, así que
no me alargo más, lo que quiero es que se tenga en cuenta lo que digo y estoy
convencido, como no puede ser de otra forma, sino sería para mí una sorpresa,
ustedes votarán a favor de esta moción también porqué son los que las pueden
sacar adelante. Gracias.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias. Primero quisiera comentar, lamentar una vez más, la falta de respeto
hacia esta institución de algunos grupos que llevan unos meses levantándose y
eximiéndose del debate político.
Hay grupos que se han dedicado a desgobernar Cataluña desde hace años y las
ciudades no han parado nunca, la gente sigue teniendo las mismas o más
necesidades que antes y siguen exigiéndonos cada día que estemos a su servicio,
que para eso nos escogieron.
Venir a este Pleno y sistemáticamente, por sus razones partidistas, levantarse y
eximirse del debate político, no creo que sea ni responsable, ni sea, por no decir
otra palabra, una buena práctica de una persona que está aquí escogida por la
ciudadanía para representar a la ciudadanía, a todos, a los que ellos representan y
a los que no representan también. Perdonad la introducción pero sí que era
importante.
Y también, un poco enlazando con el comentario que hacía el Sr. Miguel García,
ustedes nacieron precisamente de esa forma tan beligerante, tan confrontada hacia
la posición de algunos, llevan muchos años haciéndolo y tampoco han conseguido
gran cosa. Le exigen a este Ayuntamiento que sea mucho más beligerante con un
Gobierno que tampoco estaba para estas cosas. En eso estoy de acuerdo con
usted, no estaba para estas cosas. Lo que necesitamos es un gobierno que
gobierne y en eso yo creo que estaremos siempre de acuerdo.
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Voto a favor de la moción.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Sí, votem a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, a ver, nosotros en la moción queríamos hacer una apreciación, es que en la
moción habla de, en régimen de concierto. Nosotros, nuestro modelo es público.
Nosotros consideramos que en la ciudad hace falta una planificación de plazas,
hace falta muchísima atención, tanto a las personas mayores como a las personas
dependientes, pero nuestro modelo siempre es público.
Creemos que la composición social de nuestra ciudad no permite, a la mayoría de
las personas, poder acceder a una plaza que no sea pública, y que asuma una
tarifación social en estos servicios, por lo tanto nosotros tenemos, y además aquí se
habla de cesión de suelo para conciertos. O sea nosotros eso no lo podemos
aceptar.
Nosotros en este sentido aunque consideramos que es importantísimo tener las
suficientes plazas para atender a las personas mayores y a personas dependientes,
nos vamos a abstener justamente porqué nuestro modelo es público y no podemos
asumir un tipo de concierto.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Sr. García, usted plantea los debates, o algunos debates
como si fueran incompatibles entre sí, y no es incompatible, para nosotros no lo es,
ni está reñido planear y diseñar una ciudad que apueste por la cultura, por la
formación, por la salud, por el dinamismo económico, y que mejore la igualdad de
oportunidades de nuestra ciudadanía, con la cesión de solares para la construcción
de residencias para la gent gran, a los que usted se refiere en la moción. Quizás
para usted sí sería difícil trabajar en todos estos proyectos simultáneamente, para
nosotros le aseguramos que no es así. En todo caso, bienvenido el grupo de
Ciutadans a este debate.
En 2001 y en 2005 se firmaron convenios con compromisos importantes en materia
de plazas de residencia para la gent gran y para personas con discapacidad, con
compromisos firmes por parte de este Ayuntamiento en cuanto a la cesión de
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solares que hoy se mantienen por parte del mismo, y que se mantuvieron desde
entonces.
Por el contrario, quien durante estos años no cumplió lo acordado fue la Generalitat,
como usted señalaba, especialmente durante el mandato del Govern dels millors i
després dels no tan bons, quienes llegaron a comunicar que la Generalitat no
construiría ni concertaría ni una sola plaza más de las acordadas.
En este último mandato, no obstante, igual que en otros ámbitos, fue cuando fruto
de la insistencia, el diálogo y el acuerdo, pudimos recuperar parte de esos
compromisos. Nada más fue nombrada la recientemente destituida consellera de
treball, afers socials i familia, y antes incluso de celebrar la primera de las
comisiones bilaterales con el Govern, mantuvimos con ella un encuentro con el
objetivo de trasladarle los incumplimientos de la Generalitat precisamente en esta
materia, y la enorme necesidad existente en la ciudad. Reflexión que se reiteró
tanto en el marco de la comisión bilateral, como en la visita a la que usted hacía
referencia cuando ella misma vino en enero de este mismo año.
La voluntad era reformular, inicial, era reformular completamente los acuerdos y
obviamente que se incluyeran la totalidad de compromisos de los convenios de
2001 y de 2005, y se asumieran además mayores compromisos. Se enviaron
diferentes propuestas de convenio, si bien la conselleria prefirió desarrollar parte de
esos convenios y comunicar a este Ayuntamiento, no solo lo que aparece en los
recortes de prensa a los que ustedes hacen referencia en la moción, sino entre
otras medidas que para este año 2017 se concertarían 90 plazas para personas de
gent gran y personas con discapacitat, así como los compromisos de dotar de
concierto dos residencias, una en el barrio de Santa Eulàlia y otra en el barrio de
Sant Josep, para el próximo año y el siguiente.
Igualmente, advertirles de que el anuncio al que ustedes hacen referencia, digamos
que tiene un impacto parcial puesto que no hablan de crear nuevas residencias,
sino de concertar plazas de residencia que ya estaban en funcionamiento. En todo
caso, insisto en esa idea, no se trataba de plazas nuevas sino de otras que ya
estaban en funcionamiento.
No obstante, antes de proceder a manifestar el sentido del voto del Partido de los
Socialistas, permítame corregir algunos datos de la moción. Ustedes aportan
recortes de periódico, nosotros aportamos publicaciones de la Generalitat. Y
permítame un momentito… porqué esas 90… 90 que al final fueron 92 plazas. Si
tiene a bien Sr. Rainaldo, pues se las voy a enumerar. En el ámbito de gent gran,
Fundació Mare de Déu del Desemparats, esto para este año, 22 plazas. Todos
estos datos ya han sido publicados. Para SAR residencia Asistencial, 16 plazas
más. Prytanis, 8. Residencia Park Hospitalet, 8. Asociación de Ayuda a Personas
con Disminución Psíquica ALPI, 8. Pere Mitjans, 3. Hermanas Hospitalarias
Sagrado Corazón de Jesús Benito Menni, 17, y Fundación Privada Asproseat, 10.
Eso totaliza un total de 92 plazas para este año, en la referencia a la que ustedes
hacen de un recorte de prensa, hablan de 50.
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En todo caso, yo no sé si realmente ustedes querían debatir sobre las necesidades
y sobre la falta de plazas de residencia, cierta, que existe en nuestra ciudad, lo que
sí que queda claro es que el PSC sí tiene ganas de generar ese debate.
Y un último comentario Sr. García, esta moción sería mucho más creíble si también
en el Parlament ustedes hubiesen planteado este debate, puesto que este concejal
no tiene constancia de que haya sido así. Gracias.

Essent les 19:44 hores, abandona la sessió la Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, a colación de la moción. Tenía yo un amigo, Sr. García, que le decía a otro
amigo, eres impertinente hasta cuando regalas un jamón.
Oiga, presentan ustedes una moción en que solicitan plazas para gente mayor, que
se hagan residencias, que vayan al convenio, pero a usted al final le sale la vena, le
sale la vena y va a decir lo que tiene que decir y lo que quiere decir, y en lo que
insiste de manera insistente, independientemente de lo que estemos hablando. A
usted le da igual todo. Usted siempre va a parar al mismo sitio.
Mire, yo entiendo que pueda molestarle, desde un punto de vista político, no desde
un punto de vista ciudadano, pero desde un punto de vista político, puedo entender
que a usted le moleste ver que la alcaldesa de la ciudad de Hospitalet tiene una
repercusión que va mucho más allá de la propia ciudad, pero es normal, es lógico.
Es lógico que la alcaldesa de la segunda ciudad de Cataluña, en unos momentos
en que además el debate político en Cataluña es de alto nivel, acabe teniendo una
mayor presencia y sea requerida desde diversos medios de comunicación para
conocer su opinión, cuando además ostenta una posición en la dirección del partido
a nivel de Cataluña y España.
Pero de eso, deberíamos todos, no los del Partit dels Socialistes, que compartimos
grupo municipal con la alcaldesa, sino todos deberíamos sacar provecho y ver
como esa mayor presencia de la alcaldesa, esa mayor capacidad de influencia
puede revertir en beneficios para la ciudad. Eso es lo que deberíamos, yo creo,
hacer entre todos, poner en valor eso y no ir justo al contrario porqué si es así, lo
que estamos es intentando minusvalorar un patrimonio de la ciudad.
Pongamos en valor ese patrimonio, intentémosle sacar el máximo rendimiento,
intentemos aprovechar las oportunidades que eso nos da, y a partir de ahí
podremos generar un debate mucho más amplio en la ciudad. Podremos ser mucho
más ambiciosos, podremos ser mucho más generosos con todos y entre todos,
pero siempre a partir de poner en valor el patrimonio que tenemos en la ciudad y los
valores que tenemos en la ciudad.
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Y en estos momentos, le guste a usted o no le guste, tener a la alcaldesa en la
posición que la tenemos, es un valor y es un patrimonio para la ciudad que hemos
de intentar aprovechar entre todos.
Essent les 19:51 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Yo si me permite Sr. García, ahora le doy la palabra, pero le quería decir a
mi compañero de grupo que esto de llamarme patrimonio no sé si me acaba de
gustar mucho. Si no estoy catalogada… vale. Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Pues, sí, bueno, tampoco pasa nada, patrimonio se lo gana uno al final con lo que
dicen los vecinos, no con lo que dicen los compañeros de grupo y demás, que en
fin puede tener ahí cierto, por decirlo de alguna manera, a lo mejor es pelotilleo. No
se lo crea usted tampoco mucho.
Mire, en cuanto al tema de las residencias, nosotros lo que queremos es que haya,
y lo hemos explicado claramente, es decir, usted habla del Prytanis. Estamos
hablando de discapacitados, estamos hablando de gente mayor que al final estando
bien, o relativamente bien, necesitan residencia, la típica residencia geriátrica. Si
usted nos pone ahí ejemplos del Prytanis. Mire, el Prytanis no me lo ponga como
ejemplo porqué ahí no hay quien vaya. Ahí no hay quien vaya porqué eso es
carísimo, carísimo.
O sea que yo ahí estoy de acuerdo con Ana, nosotros… no ha entendido un poco el
tema, quizás nos hemos explicado mal. Nosotros queremos, si puede haber,
efectivamente, no tiene porqué ser… tiene que haber concierto, pero el concierto
también es público, y que haya dinero que se aporte, y obviamente, eso no pasa
nada por eso. Y sobre todo pública. No, no.
Y mire, y sí que lo hemos planteado en el Parlament, usted no está ahora bien
enterado. Quizá, mire, repásese el diario de sesiones de la Generalitat y verá
como… del Parlamento y verá como lo encuentra. Sí que lo hemos planteado.
Precisamente nuestras políticas sociales son muy potentes en el Pleno de la
Generalitat, cada día más.
Y mire, yo, a mí no me molesta que nuestra alcaldesa salga en los medios, salvo
cuando lo hace por su promoción política personal, que es lo que parece que se ve.
Acabar estando en la federal, acabar estando en los foros de discusión política de
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su partido y tal, porqué poco veo yo que estemos sacando rédito a esa cuota
mediática y muy caro nos sale.
Porqué ahí estamos hablando de que hay gente que yo no sé si al final la requieren,
o es promovida por el equipo que tiene de gente que se cuida de que nuestra
alcaldesa salga en todos sitios. O de hacer conferencias con un señor, y sale un
director de un medio, y pagarle un dineral y luego después para ver si nos tratan
bien y tal.
Que mire, en política es verdad que el político tiene que dejarse ver, que no puede
estar escondido y tal, pero hay un momento en que se traspasa el ámbito de lo que
es el conocimiento por lo que hace en la ciudad el político, o por lo que debería
hacer o por lo que consigue con un tema mediático más en torno a la persona, a la
figura política de la persona. Y esa es la sensación que tenemos, pero todo y con
eso no nos molesta pero es que no vemos el rédito, no lo estamos viendo. Y el
patrimonio, pues hombre yo me gustaría que el patrimonio es que la alcaldesa fuera
por la calle y fuera aplaudida por otros vecinos por lo bien que lo hace.
El otro día yo veía que se paseaba por los barrios de la ciudad y le decía que me
gustaba y que la animaba a eso pero que nos gustaría verla más y que la
conocieran algunos vecinos más, sobre todo los que no llevan mucho tiempo aquí,
más por los paseos por la ciudad, que por verla en la tele. Porque lo que demuestra
con eso es que se está preocupando, que está ahí.
Y sobre todo le recomendamos una cosa, se lo decía en redes sociales, de que no
llevara tanta corte, no hace falta, que los aplausos se los den los vecinos, como le
decía la otra vez. Ya le digo que no es malo que la alcaldesa sea conocida y que
ponga en el mapa, como ya hubo un alcalde aquí que lo hizo, un gran alcalde, que
fue Celestino Corbacho, en el mapa y que ya ha continuado intentando hacer lo que
ha podido por la ciudad, un poco con la inercia que se dejó aquí. Al final, no se lo
tomen a mal, nosotros lo que queremos es que eso se capitalice, el conocimiento
de nuestra alcaldesa en el mundo mundial, se capitalice a favor de los vecinos.
Y cuando decimos que hay que apretar a la Generalitat, y sabemos, y lo he dicho
aquí, que solo ven lo malo o lo que no les gusta. Yo no voy a venir aquí a dorarles
la píldora a ustedes. Digo lo que me parece que han hecho bien, lo que es que no
también y lo que han hecho mal, y por donde yo iría, y las prioridades.
Yo no he dicho aquí que no haya conciencia social, que no se han hecho cosas y
tal, digo que hay que apretar más, que no hay que fiarse de estos señores, que nos
han engañado mil veces y a la alcaldesa la han engañado. Y a lo mejor de buena
fe, pero durante esta legislatura ahora parece que se ha apartado un poco, porqué
ha visto que la cosa está mal y que estamos en unas elecciones, y se está
poniendo en un lado un poquito más coherente.
Pero aquí ha traído a todos los consellers, a todos, se les ha dado todo, nos han
dicho que tal, nos metieron aquí en el ambulatorio este el tema este para los
niños… efectivamente lo de 0 años y tal, que al final nos engañaron, la asistencia
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pediátrica, urgencias pediátricas. Bueno, vino aquí este señor, el huido y el otro y el
de la moto, nos contaron una historia y no era verdad, y se vendió como un logro,
menos es nada, pero es que al final es muy poco lo que hicieron ahí.
Mire, y eso es de lo que yo huyo, del histrionismo y de que al final lo que se hace dé
réditos, y no réditos personales para promocionarse políticamente. Sí es muy
importante ser alcaldesa de esta ciudad, Sra. Núria Marín, y usted lo debe de llevar
y creo que lo lleva a honra, cumpla con la ciudad y luego ya tendrá tiempo de llegar
a otros sitios.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Cap? Sí, Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, Sra. Alcaldesa. Sr. García, permítame un momento que vuelva a leer el título
de…

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

No, no. Sí, no me interrumpa que yo no lo he pretendido. Permítame que volvamos
a leer el título de la moción porqué yo me he perdido, francamente. Creo que la
moción era, decía, moción para aumentar la ratio de residencias para personas
mayores en la ciudad, creo.
Insisto, la intención última de esta moción desconozco cuál es. La nuestra era la de
debatir sobre este asunto. Le reitero, los debates se preparan con rigor, el recorte
de prensa al que ustedes hacen referencia, hace referencia a plazas de personas
mayores y a plazas de personas con discapacidad. El del 3 de septiembre de 2017
del Periódico, con lo cual, en fin, oiga…

El Sr. García Valle i el Sr. Martín González parlen sense micròfon.

Yo les vengo con datos publicados por el propio Govern de la Generalitat. En todo
caso, usted trae este debate como excusa para otros fines, no para hablar de la
falta, insisto, cierta, de plazas de residencia. En todo caso, permítame…

El Sr. García Valle parla sense micròfon.
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Qué manía con cortar Sr. García. Oiga, he sido respetuoso con su exposición. Y en
todo caso, le reitero, además de las 92 plazas que ya le he citado, y que son de
aplicación para este año, y que le insisto, ya están publicadas, una residencia de
140 plazas, de las cuales 100 serán en concierto.
En Santa Eulàlia, 40 plazas de centro de día y la misma cantidad en Sant Josep, en
un solar que ya está determinado. Y en todo caso, eso sí que son los acuerdos y
eso sí que fueron los compromisos, objeto del diálogo y del acuerdo con el Govern
de la Generalitat.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Usted decía Sr. García, que lo que hemos de hacer es obtener réditos. Yo le decía,
aquí han paseado, han traído a…

SRA. ALCALDESSA
Se ha acabado el tiempo. ¿Perdón? No, no, nosotros votamos a favor de la moción.
Sí, sí. Ah, ¿no se había dicho? Pues votamos a favor. El Sr… ¿hay más turnos? Ya
me he perdido, perdón. ¿Me pedía usted la palabra? ¿Por alusiones?

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

Hombre, a ver, Sr. García. Yo le doy un minuto por alusiones si usted quiere pero
me parece...

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Muchas gracias. Mire, a ver, si usted tiene dudas de que
nosotros esta moción la hemos hecho por qué nos sale del alma y porqué
queremos que los abuelitos tengan plaza, y cuando nos ponen números es que es
ridículo decir esto.
Ya sé que se consigue lo que se puede, que ustedes no tienen una barita mágica.
Estoy diciendo, insistiendo que hay que machacar ahí, aunque haya un hierro frío
para al final acabar teniendo… porqué mire, la ratio que tenemos, estamos
necesitados de 2 mil y pico plazas más, o 3 mil para igualarnos, y esto de 90, 40, 20
plazas de día, hombre, pero donde vamos a parar, pero si yo no les estoy quitando
a ustedes el mérito que tiene hacer, en reivindicar, quiero que insistan más.
Y ya estoy cansado de que ustedes nos digan que nosotros venimos aquí a hacer
mociones de este carácter social, por qué queremos hacer o decir no sé qué. No,
esto mire usted, puede pensar lo que quiera, pero yo le garantizo que la conciencia
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social nos hace que hagamos estas mociones, porqué vemos que aquí se está
perdiendo, no precisamente por qué ustedes no quieran, pero ¿a qué gobierno no
le gusta hacer estas cosas? ¿A qué gobierno no le gusta? Y más al gobierno que
en teoría es un gobierno de izquierdas.
Lo que pasa es que al final estamos donde no tenemos que estar, y hay que apretar
más, y es lo que decimos. Y no me niegue usted a mí la conciencia social, que yo
no le niego a usted, porqué ya estoy cansado de que siempre nos diga lo mismo.
No hay oportunismo político. Sí, no haga usted así, no lo hay. Y ya hablaremos de
oportunismo político y de otras cuestiones, y de eso que yo digo aquí redes y tal.
Venga, no, no, es que al final ustedes se meten ahí, se meten y tienen ganas de
que les zurre, tienen ganas de que les zurre. Y la verdad es que a mí, ya no tengo
tantas ganas de zurrarles. Ya me cansa, ya me cansa, hombre. Conciencia social,
tanta como ustedes, y aquí estamos demostrando que incluso más.

SRA. ALCALDESSA
Yo, si me permiten, porque a ver, yo a veces me pierdo. Me pierdo porqué, a ver,
hay una moción que quiero suponer que se presenta con toda la mejor intención,
según decía el Sr. Miguel García, y apelando a su propia experiencia… ¿se puede
callar un momentito? Porque yo le he escuchado muy atentamente mientras usted
ha hablado, y creo que… ¿el qué?

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

Oiga, yo intervengo, me parece que cuando considero y si usted no está de
acuerdo, lo que puede hacer es levantarse y salir del Pleno, pero se calla. Y si no
se calla, le llamaré la atención, y a la segunda vez saldrá del Pleno.

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

Sí, es que me parece que las formas no hay que perderlas, y me parece que
estamos perdiendo las formas y estamos perdiendo muchas cosas con todo el
debate, y creo que en este Ayuntamiento, históricamente, las formaciones políticas
que hemos participado en este Pleno, nos hemos sabido comportar, y últimamente
esto no es muy frecuente.
Yo le decía, Sr. García, que apelando a su discurso inicial, cuando usted ha
planteado esta moción, en la que entiendo que usted tiene toda la mejor intención
de que apretemos a la Generalitat de Cataluña, que es en definitiva quien tiene que
concertar y quien tiene que realizar estas residencias, porqué esto lo sabemos
todos, y que el Ayuntamiento de Hospitalet tiene que poner a disposición de esa
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administración, los terrenos que sean menester y necesarios para que la
Generalitat pueda llevar a término la construcción y después el mantenimiento de
estas residencias.
Hombre, en una discusión, cada uno puede tener su posición, pero creo que ha
sido, no sé si por unanimidad, me parece que ha habido una abstención, por un
tema de modelo, pero en fin, creo que hay por parte de los grupos políticos de esta
administración, quiero entender que no hay nadie que esté en contra de una
posición como la que usted plantea.
Por tanto, a ver, cuando estemos de acuerdo, hombre, no hace falta que nos
peleemos. Creo que vale la pena que en aquellas cosas que tenemos
discrepancias, las pongamos de manifiesto, pero cuando, hombre, hay cosas que
estamos trabajando conjuntamente, que usted puede decir, oiga, Sra. Alcaldesa,
hay que apretar más.
Pues, mire, yo me alegro de que usted hoy saque este tema, de aquí unos días
tendremos la oportunidad de tener unas votaciones, de que a partir de ese
momento habrá un Gobierno, sea el que sea, gobierne quien gobierne, presida la
Generalitat de Cataluña quien la presida, nadie podrá tener sospechas de que en
este ámbito vamos a apretar, sea de un partido político o sea de otro.
Y vamos a intentar recuperar el tiempo perdido, hay que decirlo claramente, es
verdad, lo decía el Sr. Jesús Husillos, había un compromiso con esta ciudad para
tirar adelante diferentes residencias. Ha sido imposible, durante unos cuantos años,
llegar a ningún tipo de acuerdo por qué, sencillamente, el Govern no estaba para
gestionar los problemas reales que teníamos en los pueblos y ciudades, y esta
alcaldesa que le está hablando lo ha dicho por activa y por pasiva, lo ha dicho en
público, lo ha dicho en privado, se lo ha dicho al President de la Generalitat, al
cesado hace poco tiempo y al anterior, que han sido los dos presidents de la
Generalitat con los que nos hemos discutido más, precisamente para tener este tipo
de servicios en la ciudad.
Pero usted sabe perfectamente, y ustedes saben perfectamente que también
además del acuerdo que pueda haber en esta ciudad, que creo que puede ser
incluso unánime o mayoritario, para reclamar a la Generalitat todo esto, creo que
también vale la pena que nos pongamos de acuerdo no solamente en el
Ayuntamiento de Hospitalet sino que nos pongamos de acuerdo en el Parlament de
Cataluña, para reivindicar, allí donde se pueden aprobar los presupuestos, para que
estas necesidades se contemplen para Hospitalet y para el resto de los municipios
que seguramente, de nuestro entorno, tienen las mismas dificultades, también lo
hagamos.
Por tanto, a ver, no quiero alargarme, simplemente hacer esa reflexión. Creo que en
aquello en que estemos de acuerdo, hombre, no demos la sensación de que
estemos en desacuerdo. Hay cosas que nos pueden unir, pongámonos de acuerdo
en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de Hospitalet, y dejemos para otros
debates, para otros momentos, la discusión que seguro que existe, las
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discrepancias que seguramente tenemos entre unos y otros, pero, hombre, en
beneficio de los ciudadanos, en este tema al menos, pongámonos de acuerdo y
luchemos para que esas promesas que en tan reiteradas ocasiones se nos han
manifestado hacia esta ciudad, bueno pues que por fin cuando tengamos un govern
de la Generalitat de Cataluña, podamos reclamar de la mano en las visitas que
hagan a esta ciudad, o bien en las visitas o en las relaciones que tengamos con la
Generalitat.
Dicho esto pasamos ya, creo, que al último, no, no. Tenemos todavía dos bloques.
El bloque de Iniciativa, perdón, del Partido Popular. Iniciativa - Verds - Esquerra
Unida Alternativa - Pirates.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 32; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 32.- PARA AUMENTAR LA RATIO
PERSONAS MAYORES EN L'HOSPITALET.

DE

RESIDENCIAS

PARA

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

VISTO el informe (con datos actualizados a junio de 2015) sobre envejecimiento del
Centro de Investigaciones Científicas (CSIC); cuyo objetivo es conocer una
aproximación al número de centros y plazas residenciales para personas de más de
65 años; Se constata una ratio media nacional de 4,19 plazas residenciales por
cada 100 personas de 65 o más años (En Cataluña la ratio es de 4,35). La
población a partir de 65 años en l'Hospitalet en el año 2016 (31/12/2016), asciende
a: 53.211. Y las plazas residenciales, según datos del CSIC en el año 2015,
asciende a 853 plazas (según los datos actualizados obrantes en las webs de los
diferentes centros consultados, tanto públicos como privados, esta cifra asciende a
882, dato, por ser más positivo, que manejamos para el cálculo de la ratio). Esto
supone una ratio de 1,65 plazas por cada 100 personas de 65 o más años. Si
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tomamos como referencia los datos facilitados por el Departament de Benestar
Social de la Generalitat a nuestro Grupo Parlamentario, en fecha 8/4/2017, en
relación con las plazas de Residencia y centros de día de personas mayores (total
de 923 plazas), la ratio sería de 1,73 plazas por cada 100 personas. De todos los
datos se concluye que nuestro municipio, el decimosexto en población de España,
tiene una ratio de plazas de residencia (1,73) por debajo de la mitad de la media
española y catalana (4,19 y 4,35, respectivamente).
ATENDIDO que, de conformidad con la valoración de la proyección del
envejecimiento en nuestro municipio, efectuada por el máximo responsable
municipal en 2006 en el Área de Bienestar Social y Familia, que vaticinaba: “En
L'Hospitalet, hoy el 17,58% de la población tiene más de 65 años y el 3,88% supera
los 80. Según las proyecciones demográficas, en 15 años el número de habitantes
con más de 65 años alcanzará los 84.432” (Sr. J. V. M. en Canal-h.net. 18/01/06).
La evidencia del progresivo crecimiento de la población mayor de 65 años en
nuestro municipio hace necesaria la planificación y la adopción de políticas que
puedan dar una respuesta actual y de futuro a las necesidades de carácter sociosanitario (residencias asistidas, centros de día, residencias sociosanitarias,
viviendas tuteladas, servicio integral de ayuda a domicilio, teleasistencia, etc.) de
las personas de la tercera edad de nuestro municipio. Recordemos que, en el
momento actual, las personas mayores de 65 años representan cerca del 21% de la
población total de nuestra Ciudad.
ATENDIDO que, en fecha 20/1/2017, en el transcurso de la primera visita
institucional que la titular del departamento de Bienestar Social, Dolors Bassa, hizo
a nuestra Ciudad; nuestra Alcaldesa declaró que: “Hay que replantear un nuevo
convenio para dar respuesta a las necesidades de plazas residenciales para
personas mayores y discapacitadas”; afirmando, a continuación, que “El
Ayuntamiento de l‟Hospitalet de Llobregat y la Generalitat firmarán en los próximos
meses un convenio para concertar plazas de residencia para personas mayores y
dependientes en la segunda ciudad de Catalunya” (La Vanguardia 20/1/2017).
La Alcaldesa de nuestra Ciudad, el segundo municipio con más población de
Cataluña, como se desprende del siguiente ATENDIDO, no ha “replanteado”
correctamente la imperiosa necesidad de dar una respuesta adecuada al llamativo
déficit de plazas residenciales para personas mayores y la urgente necesidad de su
creación.
ATENDIDO que, en fecha 3/9/2017, se publicó en un importante medio de
comunicación que: “La Generalitat invertirá 8,5 millones de euros en la creación de
1.625 nuevas plazas residenciales, de atención diurna y de servicios ocupacionales
para personas mayores y personas con discapacidades, tanto físicas como
mentales, únicamente en la provincia de Barcelona.
De estas nuevas plazas, 1.188 serán para personas mayores, las cuales se
repartirán en 108 plazas de atención diurna y 1.080 residencias para personas
mayores, con las que se llegará a un total de 20.538 plazas residenciales, un 5,5 %
más que el año anterior.
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La mayor concentración de estos nuevos servicios para personas mayores será en
la ciudad de Barcelona, donde se abrirán 699, muy por encima del resto de
ciudades con más habitantes de la provincia, como Badalona y L'Hospitalet, que
recibirán 54 plazas cada una, Terrassa, que tendrá 34 lugares nuevos, y Sabadell,
con solo 16”.(El Periódico de Cataluña 3/9/17).
Como se desprende de la propia noticia, no parece que el Gobierno municipal haya
sabido explicar a la Generalitat la grave situación de déficit de plazas residenciales
en nuestra Ciudad, de las 1.188 plazas a crear, sólo 54 irán a parar al segundo
municipio de Cataluña, nuestra Ciudad.
ATENDIDOS los diferentes acuerdos adoptados, sólo en este último año, por los
órganos de gobierno de este consistorio en relación al destino de diferentes
espacios de titularidad municipal para diversas finalidades u objetivos que podrían
ser compartidos pero cuya prioridad, en algunos casos, entendemos discutible
frente a otros problemas que acucian más a nuestros ciudadanos y que requerirían
un mayor esfuerzo presupuestario en el ámbito del bienestar social:
- Junta de Govern Local 31/2016 Ordinaria del 6 de setiembre de 2016
19 U0601/1135 se adjudicó el contrato de la concesión demanial de la finca
municipal situada en la avenida de Josep Tarradellas, núm. 171-177, para
destinarlo a centro educativo para el desarrollo de diferentes actividades formativas,
de ámbito universitario, formación profesional y continua i/o escuela de negocios, a
una gran empresa multinacional.
- Declaración de intenciones firmada por la alcaldesa el 21 de septiembre de 2016
de arrendamiento del espacio municipal situado en Travesía industrial con Feixa
Llarga cuya adecuación a cargo del Ayuntamiento aprobada en el Pleno de 28 de
febrero de 2017 es mucho más elevada que el importe a abonar por la multinacional
de entretenimiento al que se le cede el espacio hasta 2030.
- La Junta de Govern Local en sesión decisoria ordinaria del día 20 de junio de
2017, aprobó un acuerdo internacional no normativo correspondiente al “protocolo
de intenciones con la agencia de medicina tradicional china del ayuntamiento de
Beijing para la localización del centro europeo de medicina tradicional china en el
recinto municipal de la antigua fábrica Godó i Trias”. (EXP. 15448/2017).
- El Pleno del día 27 de junio de 2017 se aprobó el acuerdo relativo a la aprobación
inicial de la modificación puntual del plan general metropolitano para la creación de
un equipamiento destinado a residencia universitaria, en la calle de la residencia,
números 8-12, que comporta la mutación de un suelo municipal destinado a
equipamiento deportivo a un equipamiento docente. (exp. 13121/2017)
-El Pleno del 24 de octubre de 2017 se aprobó el Plan Especial urbanístico de un
equipamiento municipal ubicado en la antigua fábrica textil Hermanos Albert para su
mutación de dotación sociocultural a tipo docente con el fin de cederlo mediante
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concesión demanial a raíz de una solicitud presentada en este Ayuntamiento por
una empresa dedicada a actividades formativas.
ATENDIDA la urgente necesidad de conveniar con la Generalitat la progresiva
creación de plazas residenciales para personas mayores; facilitando este
Ayuntamiento las condiciones (mediante cesión de solares/terrenos y/o la asunción
de otras obligaciones, en el estricto marco de las prescripciones legales) para que
pueda darse progresivamente una respuesta urgente al déficit de plazas
residenciales para personas mayores en nuestra Ciudad.
VISTAS la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales y la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases de Régimen Local.
Por todo lo anterior, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans, Partido de la
Ciudadanía, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno municipal a realizar los trámites necesarios para
destinar solares y/o equipamientos municipales para la construcción de las nuevas
residencias públicas o en régimen de concierto, centros de día y viviendas tuteladas
para la tercera edad en nuestro municipio.
SEGUNDO: INSTAR Al Gobierno municipal a llevar a cabo los trámites necesarios
para conveniar con la Generalitat de Cataluña la cesión de solares y/o
equipamientos municipales para la construcción de nuevas residencias públicas o
en régimen de concierto para la tercera edad en nuestro municipio; estableciendo
un calendario para alcanzar la ratio media de Cataluña en el periodo máximo de 4
años.
TERCERO: INSTAR Al Gobierno municipal a urgir al futuro Govern de la Generalitat
de Catalunya a aumentar en nuestra Ciudad el número de plazas residenciales
públicas o en régimen de concierto para la tercera edad, centros de día, viviendas
tuteladas, el número y cantidad de las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV),
a actualizar las ratios de personal y mejora de los módulos económicos y a
garantizar las mejoras laborales de los profesionales del sector.
CUARTO: TRASLADAR esta resolución al Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya, a la Alcaldía-Presidencia, a las Entidades y Asociaciones
de la Gent Gran de nuestra Ciudad, a las Residencias y Centros de día de la Gent
Gran ubicados en nuestra Ciudad y a los Grupos municipales del Consistorio.
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 33,
34 i 35, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Em sembla que tenen... vostès mateixos.

En aquest moment la Sra. González dóna lectura als aspectes essencials de la
moció.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 34, crec que els que som aquí, sota les sigles que sigui, podem
estar com a mínim d‟acord, en que la pobresa infantil és una de les xacres que hem
de combatre atacant d‟arrel les condicions socioeconòmiques que la sustenten. Ens
dol i avergonyeix, indica el fracàs de molts i de moltes estructures socials,
administratives i econòmiques, l‟existència de més d‟un 25% de pobresa infantil a
Espanya.
Això ens ha de fer reflexionar a tothom, no és una cosa dels "rojos" ni de bojos, és
una cosa de Càritas, de Creu Roja, de la PAH, de les Xarxes de Solidaritat, de
moltes expressions de solidaritat i reivindicació que situa que, un nou paradigma de
creixement i desenvolupament econòmic que no deixi tants i tantes fora o al marge
del benestar i el progrés, és necessari repensar-ho.
Les situacions de vulnerabilitat i malnutrició dels nostres nens, nenes i joves
demanden un màxim esforç per part de totes les administracions, ciutadans i
entitats.
De manera concreta, la implantació de la jornada reduïda a la secundària, al 2012,
va generar un dany col·lateral, com va ser el tancament de la majoria de menjadors
als instituts.
Va faltar planificació i/o compromís de les administracions locals i autonòmica, que
va provocar i ha provocat la pèrdua de projectes també i subvencions de fundacions
i altres entitats per a la posada en marxa de menjadors escolars.
Pensem que la Generalitat solament subvenciona al voltant del 10 o 15% d‟aquests
menjadors.
Al juny d'aquest mateix any s'ha aprovat una moció al Parlament de Catalunya, a
instància del PSC, pràcticament per unanimitat, i amb incorporacions de diversos
grups que demanaven un compromís ferm de la Generalitat per a la recuperació
dels menjadors escolars als instituts de secundària, com el desenvolupament de
protocols de seguretat alimentària, entre d'altres mesures.
La moció i acord parlamentari insta a habilitar espais alimentaris als instituts aquest
curs que s'inicia, 2017-2018, ja que vol fer front a la situació profundament injusta
que provoca perdre la beca menjador quan es passa de primària a secundària.
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A la ciutat tenim actualment dos menjadors escolars, que tinguem constància, a la
zona nord i a la zona sud, gestionats per l'Associació Educativa Ítaca i Nou
Quitxalles, a les que des d'aquí ens sumem a les continues felicitacions per la seva
feina per la cohesió social als nostres barris.
Els menjadors escolars no solament compleixen una vital funció que és la garantir
els àpats d‟aquests nens i nenes i joves, també els estudiants participen en altres
activitats socioeducatives, reforç escolar, esports, etc..
Per tot això instem a les àrees corresponents a fer un estudi real i exhaustiu, sobre
les necessitats actuals de becats en primària, dels quals tenen suport alimentari i
que el necessitarien continuar a secundària, i dels actuals circuits d'assistència, si
s‟han de revisar alguns elements.
Establir, com deia, circuits i protocols que siguin més efectius i inclusius amb els
infants que reben aquest suport alimentari, garantint Ajuntament i Generalitat els
recursos suficients i els espais adequats per dur a terme aquests programes.
Impulsar la fórmula dels menjadors escolars com la més adequada per garantir la
cohesió i la no discriminació dels infants.
Simplificar alhora també aquests circuits, com dèiem en l‟altre punt, i facilitar
aquests punts de col·laboració entre AAPP's i entre lo privat i el sector públic.
Donar finalment trasllat a la Conselleria d'Ensenyament, a la Conselleria de
Benestar i Família, a les AMPA's de la ciutat, als sindicats representants de la
nostra ciutat i a la Xarxa Groga. Gràcies.

Essent les 20:05 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
I jo presentaré la moció per retirar les subvencions municipals a les entitats que no
respectin els drets dels animals.
Donada la preocupació de molts ciutadans pel benestar animal, un dels objectius de
la nostra corporació ha de ser promoure la protecció d‟aquest. L‟evolució de les
societats actuals que avancen en el rebuig d‟exhibicions públiques que comportin el
maltractament animal, ens impulsa a promoure entre els ciutadans valors de
respecte a tots els essers vius.
“Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles”, amb aquesta
claredat es pronuncia l‟ONU i la UNESCO a l‟hora d‟aprovar la declaració universal
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dels drets dels animals. El nostre codi penal també estableix penes pel
maltractament animal, tant domèstic com salvatge. Lamentablement veiem com
aquest precepte s‟incompleix de manera reiterada tenint en compte coartades i
justificacions basades en el manteniment de tradicions de raons identitàries o
suposadament culturals.
A l‟Estat espanyol el major exponent d‟aquest incompliment és la tauromàquia.
Pretendre que un espectacle d‟aquesta naturalesa pugui considerar-se com un art,
és inadmissible perquè ni la cultura ni l‟art poden basar-se en el càstig i patiment
d‟un altre esser viu.
L‟ONU a través del comitè dels drets dels infants s‟ha pronunciat de forma expressa
en contra de que els infants i adolescents menors de 18 anys participin i assisteixin
a espectacles taurins, així com vetllar per la no transmissió dels valors que aquests
representen mitjançant activitats relacionades de qualsevol tipus.
A l‟Hospitalet de Llobregat no existeix cap mena de tradició ni costum en l‟àmbit
taurí, que el seguiment popular és molt escàs i que a més un dels valors que es
transmet des dels diferents projectes educatius presents a la nostra ciutat és el del
respecte dels drets dels animals.
El Ple d‟aquest Ajuntament també ha mostrat la seva preocupació pel benestar dels
animals i el respecte dels seus drets, i aquesta voluntat ha estat reflectida en
l‟aprovació de mocions en aquest sentit, com va ser la moció al 2012 per declarar
l‟Hospitalet ciutat lliure de circ amb animals, al 2015 moció per declarar l‟Hospitalet
de Llobregat municipi amic dels animals i respectuós amb els seus drets.
La moció aprovada en aquest mateix Ple del 27 d‟octubre del 2015, per declarar
l‟Hospitalet municipi amic dels animals i respectuós amb els seus drets, al seu quart
acord estableix no subvencionar cap entitat que no respecti els drets dels animals.
El Govern de la nostra ciutat no està complint aquest acord, aprovat al Ple
municipal i continua donant subvencions a entitats que fomenten o donen difusió a
activitats que comporten maltractament animal, incomplint així mateix l‟esperit i la
resta d‟acords d‟aquesta moció.
Per això demanem manifestar el compromís de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet en els
principis ètics, socials i mediambientals en el respecte dels drets dels animals així
com no causar cap patiment als animals, ja siguin domèstics, de companyia o
salvatges, i eliminar qualsevol tipus de subvenció econòmica a entitats que no
respectin els drets dels animals.

Essent les 20:08 hores, abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup polític municipal del Partit Popular.
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El President en aquest moment, Sr. José M. García Mompel, pel posicionament
dels regidors no adscrits i dels grups polítics municipals, de menor a major
representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias. En la moción 33 votaré parcialmente, en contra del 3, 4 y 11, abstención
en el 6 y el resto a favor.
Y en la 34 y la 35 a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. En referència a la moció 33, en contra del tercer, quart i onzè acords,
abstenció al 6 i a favor dels altres.
I la 34 i 35 a favor.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la primera votaremos en contra. La segunda la votaremos a
favor y la tercera también la votaremos a favor aunque, como ya presentamos en su
momento una moción para retirar la subvención a todas las entidades que no
respeten los derechos de los demás y las leyes, a nosotros nos hubiese gustado
que esta moción hubiese sido más amplia y se hubiese también propuesto la
retirada para no solo a las que no respetan los derechos de los animales.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias. Bueno pues por lo que hemos dicho anteriormente, estas mociones vienen
de la ausencia de los que no respetan el Pleno, y que querían que se debatieran
hoy.
Algunos de ellos, me consta que tampoco… a veces la gente se ve condicionada
por cuestiones, porqué yo distinguiría mucho de un grupo que tengo aquí a mis
espaldas de otros. Entonces no quiero tampoco en fin, no se trata de culpabilizar
más a unos que a otros, pero en cualquier caso sí que distingo el porqué de las
cosas.
Y como decía que no se iban a debatir pues lo que vamos a hacer el primero y el
segundo en el 33, en contra y el resto a favor. El 34… el 33 el primero y el segundo
en contra y el resto a favor. En el 33 a favor, el tema de los comedores escolares,
como no puede ser de otra manera. 35, primero a favor y resto en contra.
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Essent les 20:10 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, nosaltres, el nostre posicionament, les mocions 34 i 35 les votarem
favorablement i en la 33, els punts 3, 4 i 11 els votarem en contra, el sisè abstenció
i la resta a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, bueno, nosotros consideramos que en la ciudad tenemos un grave problema
con el tema de la vivienda. Esta moción lo que pretende no es otra cosa que
intentar solucionar la grave situación por la cual están atravesando muchísimas
familias en esta ciudad, están abocadas a un desastre humanitario la mayoría de
ellas.
Creemos que crear un índice para los precios de los alquileres es lo más adecuado
para evitar todas estas situaciones y lamentamos que el Pleno en general pues no
lo haya visto.
Yo creo que aquí están primando más los intereses privados que los que son los
intereses de las propias personas y lamentamos profundamente que no se haya
apoyado esta moción, solamente en nombre de las personas que seguramente
estarán viviendo situaciones muy graves.
Essent les 20:15 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor
del grup polític municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, yo entiendo que de la moción número 33 quedarían aprobados los puntos...
bueno, algunos, el punto primero, el punto segundo y el punto quinto, sexto,
séptimo, octavo, noveno, décimo... bueno, podemos hacerlo en negativo o en
positivo.
El 3, el 4 y el 11 no quedarían aprobados, entiendo, Sra. Secretaria. Está sumando.
El tercero no quedaría aprobado, el cuarto tampoco y el 11 tampoco, y el número 6
quedaría aprobado entiendo, ¿no? Sra. Secretaria, el número 6 que es el que…
también quedaría aprobado. Vale, pues con la excepción de los puntos 3, 4 y 11,
quedaría aprobada la moción. Pasamos a las mociones del Partido Popular.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 33, 34 i 35; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 33.- SOBRE LA REGULACIÓ DEL LLOGUER I LA CREACIÓ
D’INSTRUMENTS DE CONCERTACIÓ ECONÒMICA AMB ELS ENS LOCALS
PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES DESTINATS AL LLOGUER.
Atès que els canvis en el mercat immobiliari als pobles i ciutats de la demarcació de
Barcelona, i en concret a l‟Hospitalet de Llobregat, a causa de l‟esclat de la
bombolla immobiliari, la restricció del crèdit i la precarització laboral han generat
una demanda dels habitatges en règim de lloguer. Aquest fet unit a fenòmens com
la turistificació, la gentrificació de determinats barris i les operacions de fons
especulatius internacionals que estan invertint els seus actius en propietats
immobiliàries, ha comportat un augment desmesurat dels preus i l‟expulsió de
veïnat i desarticulació de molts barris. Aquests processos han tingut un efecte
demolidor sobre els preus. Només durant el 2016, els lloguers s‟han encarit un
14,6% a Catalunya i un 16,2% a la demarcació de Barcelona. Aquesta situació és
alarmant; l‟actual regulació del lloguer desprotegeix els inquilins i les inquilines pel
que fa a la durada del contracte, especialment arran de la “Ley de medidas de
flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas” (Ley 4/2013), que
modificava la Llei d‟Arrendaments Urbans (Ley 29/94) que entre d‟altres temes,
escurçava els terminis dels contractes de lloguer de 5 a 3 anys, i ampliava les
causes per les que els propietaris podien recuperar l‟habitatge, afeblint la posició i
els drets dels inquilins i inquilines. En definitiva una modificació legislativa que tenia
com a objectiu endurir les condicions donant majors facilitats per als desnonaments.
Només cal recordar que a la ciutat de Barcelona, el 83% dels desnonaments són
com a conseqüència de l'aplicació de la llei d'arrendaments (LAU).
Atès que som en un temps clau per a les polítiques de regulació del lloguer, donat
que ara finalitza el termini de tres anys dels contractes de lloguer signats sota la
reforma operada el 2013 i ens podem trobar davant d'una onada de famílies
expulsades dels seus habitatges perquè els incrementen el preu del lloguer.
Famílies que es veurien obligades a buscar un altre pis amb preus inassolibles i
amb un contracte que tornaria a ser de tres anys. És a dir, d'aquí a tres anys
podrien ser expulsades de les seves cases perquè no poden pagar el lloguer. Però
no només podrien ser expulsades dels seus habitatges, sinó també dels seus
barris, que perden a les seves veïnes i veïns i es transformen en aparadors per al
turisme o en zones residencials només per a persones amb alt poder adquisitiu.
Això es diu segregació urbana: les famílies amb menys recursos econòmics
quedaran relegades als afores de les ciutats, mentre que els centres històrics resten
fora de l'abast d'una majoria, és a dir, la màxima expressió de la desigualtat en el sí
de les trames urbanes.
Atès que en aquest context de pressió sobre el mercat de lloguer, d‟inestabilitat,
d‟escassetat d‟oferta i amb preus molt elevats, la Llei 4/2016, de 23 de desembre,
de mesures de protecció del dret a l‟habitatge de les persones en risc d‟exclusió
residencial va preveure a la seva Disposició Final Sisena, que el Govern aprovaria
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els criteris d‟acord per regular els arrendaments urbans a Catalunya i, en el termini
de nou mesos des de l‟entrada en vigor de la llei, s‟elaboraria un projecte de llei per
facilitar l‟accés a l‟habitatge de lloguer, garantint la seguretat i l‟estabilitat de la
relació contractual, i l‟adopció de mesures per evitar increments desproporcionats
de les rendes. Ara bé, les mateixes conclusions del grup de treball avancen que les
competències en matèria de regulació del lloguer són del govern central de manera
que es produirà un conflicte entre la Generalitat i el Govern de l‟Estat Espanyol que
caldrà resoldre per contribuir satisfactòriament a l‟encaix jurídic i complementarietat
funcional de les mesures legislatives que desenvolupin ambdues administracions.
La resposta del govern central no s‟ha fet esperar i la Generalitat va rebre el març
de 2017 una comunicació de l‟Estat espanyol per resoldre les discrepàncies en
relació amb diferents articles i disposicions de la Llei 4/2016, entre els quals es
troba l‟esmentada Disposició Final Sisena, de manera que el conflicte s‟ha traslladat
a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.
Atès que amb motiu de la Llei 4/2016, el 13 de setembre de 2016 el govern de la
Generalitat va crear un grup de treball per debatre els criteris que hauria de tenir la
futura llei de d‟arrendaments urbans de Catalunya i afrontar diferents temàtiques
com la seguretat en la tinença i l'assequibilitat que s‟haurien de traduir en una
durada major del contracte que permeti projectar la vida de les famílies en el seu
habitatge, reintroduint el contracte de lloguer de cinc anys més tres, l‟establiment de
contractes de llarga durada, l‟abordatge dels desnonaments per impagament de
lloguer, o la creació d‟un Índex de Referència dels Preus. El grup de treball va
finalitzar la seva tasca el passat 17 de gener de 2017 i el passat 6 de juny el
Director de l‟Agència de l‟Habitatge de Catalunya va presentar les conclusions
davant de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge del
Parlament de Catalunya.
Atès que l‟Agència d‟Habitatge de Catalunya acaba de fer públic a través del seu
lloc web l‟índex de referència de preus de lloguer aplicava exclusivament a 27
municipis: Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de
Llobregat, Granollers, l‟Hospitalet de Llobregat, Igualada, Manresa, Mataró, Mollet
del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa
Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic, Vilanova i la Geltrú, Girona, Figueres, Olot,
Blanes, Tarragona, Reus, Tortosa i Lleida, molt lluny encara dels 234 municipis
definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada de l‟Annex de la Llei
4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les
persones en risc d'exclusió residencial. Cal doncs apressar el Govern perquè aprovi
el decret que crearà aquest índex, el qual podríem considerar com a un primer pas
en la intervenció del mercat de lloguer, fins ara autoregulat i en una espiral
d'encariment de les rendes.
Atès que l‟índex de referència es fonamentarà en les fiances de lloguer dipositades
a l‟INCASOL. Sobre aquest preu s'aplicaran criteris correctors en funció de la
superfície del pis, la ubicació, l'antiguitat, els treballs de conservació, accessibilitat i
eficiència energètica. Aquest indicador ha de servir, doncs per a tenir un mercat
immobiliari residencial en lloguer més estable, més dinàmic i més transparent, ara
bé, aquest índex és "de referència", és a dir, orientatiu. No podrà establir preus
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vinculants, i per tant la seva aplicació creiem que serà incerta. Entenent la mesura
com d‟impuls i de caràcter informatiu cal que vagi acompanyada de mecanismes
coercitius com per exemple, donar preferència en els ajuts a la rehabilitació als
propietaris que lloguin per sota del preu marcat a l'índex, o impedir l‟accés a l'aval
del lloguer que dóna la Generalitat als que el lloguin per sobre d'aquest preu.
Atès que els ens locals tindrem un paper clau en el desplegament de l‟índex, ja que
la seva aplicació es produirà en aquells municipis on els Ajuntaments acordin
acollir‐s‟hi, però també pot servir com a política inspiradora per al govern central,
per tal que amb els instruments de política fiscal (per exemple a l'impost sobre la
renda o el de societats als propietaris) puguin bonificar o penalitzar respectivament
els lloguers que es trobin per sota o per sobre de l‟índex.
Atès que aquesta mesura per a ser efectiva hauria d'anar acompanyada d‟una nova
llei d‟arrendaments urbans proteccionista que estableixi un control de preus dels
lloguers per aconseguir que els llogaters puguin continuar en els habitatges pagant
imports proporcionals als seus ingressos i alhora puguin cobrir les necessitats
bàsiques –alimentació, ensenyament, vestit, salut, cultura- amb dignitat i normalitat.
Una mesura que hauria d‟anar associada a l‟impuls i reforçament de les polítiques
d‟habitatge, tendents a contrarestar les oscil·lacions del mercat lliure de l‟habitatge
oferint seguretat d‟allotjament a les famílies.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, té per missió vetllar pel
compliment del dret a l‟habitatge digne i entre aquestes mesures es troba
l‟ampliació del parc municipal d‟habitatge i l‟oferta d‟habitatge assequible.
Atès que el ple municipal de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat en data de 22
de novembre de 2016 va aprovar la “Moció per l’ampliació de la xarxa d’habitatge
públic de lloguer social de l’Hospitalet de Llobregat”.
Atès que la Diputació de Barcelona va aprovar a la Junta de Govern Local de 24 de
novembre de 2016 un conveni amb l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, l‟Ajuntament
de Barcelona, l‟Associació de Gestors de Polítiques Socials d‟Habitatge en matèria
d‟Observatori d‟Habitatge, amb l‟objectiu d‟aglutinar la informació disponible en
matèria d‟habitatge. Conveni en què no consta cap aportació econòmica per part
d‟aquesta institució.
Atès que la Diputació va crear la Xarxa de Serveis Locals d‟Habitatge com espai
d‟interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d‟experiències entre els ens
locals de la demarcació, amb l'objectiu de fomentar el treball conjunt, la coordinació
i la generació d'instruments per a gestionar millor les polítiques d'habitatge i que en
l‟actualitat compta amb un total de 84 ens locals adherits dels 311 de l‟àmbit
territorial de Barcelona.
Atès que la Diputació disposa d‟altres instruments de cooperació econòmica amb
els ens locals a través del Catàleg de Serveis 2017 com la detecció i intervenció en
habitatges desocupats, els estudis i els informes estadístics d'habitatge, el foment
del lloguer assequible i de la gestió d'habitatges municipals o cedits, els plans i
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programes locals d'habitatge, la millora energètica i condicionament d'habitatges
municipals o cedits, a banda dels ajuts directes a propietaris i propietàries per a
l‟arranjament.
Per tot això, el grup municipal d‟ICV-EUIA-PIRATES-E, proposa al ple de
l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat l'adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb 16 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 6 vots en contra dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín i
Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMER.- Instar el govern de l‟Estat què reguli i acordi amb la Generalitat de
Catalunya l‟establiment dels mecanismes legislatius que permetin comptar amb
marcs reguladors propis i adaptats a la realitat del territori, per tal que es pugui
legislar sobre el mercat privat de lloguer lluitant contra els increments
indiscriminats en el preu dels lloguers, o en el seu cas, què doti d‟autonomia i
capacitat a la Generalitat i a les administracions locals per avançar en
l‟establiment de mesures que relacionin la pujada del preu dels lloguers amb el
nivell de rendes de la població i les característiques de l‟habitatge i del barri i
puguin prendre mesures de caràcter transversal, amb la participació de totes les
administracions i agents implicats, per impedir lloguers abusius, d‟acord amb els
principis establerts a la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de
protecció del dret a l‟habitatge de les persones en risc d‟exclusió residencial. Els
criteris d'una llei de lloguer han de considerar l'habitatge com un dret humà i
tenir en compte la seva funció social, i no facilitar la inversió i especulació amb
ella.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON amb 16 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 6 vots en contra dels
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representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín i
Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SEGON.- Instar al govern de l‟Estat que derogui aquelles modificacions de la llei
d‟arrendaments urbans per revertir la situació de vulnerabilitat a la que
actualment estan exposades les persones arrendatàries, incloent les següents
mesures de mínims:
a) Millorar les garanties judicials de les persones arrendatàries de bona fe amb
la finalitat que puguin presentar oposició al desnonament (derogació "de
facto" del desnonament exprés).
b) Establir un temporalitat mínima de contracte de 5 anys i 3 anys de pròrroga
tàcita, estimulant alhora l‟establiment de contractes de lloguer de llarga
durada i de caràcter estable.
c) Reinstaurar l'obligació de fer referència a la variació anual del preu del
lloguer a l'índex de preus de consum (IPC).
c) Ha estat rebutjat l’acord TERCER amb 15 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín i Sonia Esplugas González; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 7 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez;assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCER.- Instar al govern municipal, al govern de la Diputació de Barcelona, al
govern de la Generalitat i al govern de l‟Estat a impulsar la creació d'un parc
públic de lloguer i impulsar l‟exercici del dret de tanteig i retracte sobre els
habitatges provinents d‟execucions hipotecàries d‟acord amb el Decret
Lesgislatiu 1/2015 i potenciar la mobilització dels buits de grans tenidors
d'habitatge que no estiguin complint la seva funció social, mitjançant la seva
cessió obligatòria a les administracions públiques que així ho considerin
necessari ateses les circumstàncies existents al seu territori en materia
d‟habitatge social i casos de risc d‟exclusió residencial. Tot això tenint en
compte que haurà de ser el Govern de Catalunya i les administracions locals les
que tinguin la capacitat de generar i gestionar aquest parc i establir, si així ho
decideixen, uns objectius mínims de percentatge d'habitatge públic del seu parc
total.
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d) Ha estat rebutjat l’acord QUART amb 15 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín i Sonia Esplugas González; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 7 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez;assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.- Instar el govern de la Generalitat que presenti, una vegada s‟hagi
determinat amb els ajuntaments implicats que és una eina operativa i útil per al
seu objectiu, el decret que regularà l‟índex de referència de preus del lloguer a
Catalunya, incrementant els municipis que l‟Agència d‟Habitatge de Catalunya
acaba de publicitar, així com mesures incentivadores i, si s‟escau, coercitives,
als lloguers que es trobin per sota o per sobre de l‟índex.
e) Ha estat aprovat l’acord CINQUÈ amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González;dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2
vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín
Hermosín i Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Instar el govern de la Generalitat a continuar i enfortir les actuacions
per a lluitar contra la gentrificació a través dels ajuts al pagament de l‟habitatge i
l‟ampliació del parc públic d‟habitatge i de l‟oferta d‟habitatge de lloguer social,
així com a impulsar polítiques de rehabilitació habitacional que incloguin
clàusules antigentrificació similars a les propostes que han desenvolupat altres
ciutats (Paris, Berlin, Londres,...) que afronten problemes semblants.
f)

Ha estat aprovat l’acord SISÈ amb 7 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; amb 2 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín i Sonia Esplugas
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González; i amb 13 vots d’abstenció dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a mantenir actualitzades
les dades de l‟Observatori Local d‟Habitatge amb l‟objectiu, entre d‟altres, de
proporcionar informació útil per a la implantació territorial de l‟índex de
referència de preus del lloguer a Catalunya, així com la introducció de noves
funcions i continguts com la creació d‟un cens d‟habitatges buits de la
demarcació, l‟estat del parc d‟habitatge, les necessitats de rehabilitació i
regeneració urbana, la innovació en la construcció, les noves tinences i la
gentrificació en entorns urbans i barris
g) Ha estat aprovat l’acord SETÈ amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2
vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín
Hermosín i Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
SETÈ.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a acabar de concretar la
seva col·laboració en la creació de l‟Observatori d‟Habitatge segons consta al
conveni amb l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, l‟Ajuntament de Barcelona i
l‟Associació de Gestors de Polítiques Socials d‟Habitatge.
h) Ha estat aprovat l’acord VUITÈ amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2
vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín
Hermosín i Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
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votació i que literalment diu:
VUITÈ.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a reclamar major
participació i col·laboració en els treballs de desenvolupament normatiu en
matèria d‟habitatge que emprèn el govern de la Generalitat tal i com expressa el
conveni subscrit amb el Departament de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge.
i)

Ha estat aprovat l’acord NOVÈ amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2
vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín
Hermosín i Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
NOVÈ.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a impulsar i reforçar la
Xarxa de Serveis Locals d‟Habitatge.

j)

Ha estat aprovat l’acord DESÈ amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2
vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín
Hermosín i Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
DESÈ.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a potenciar els instrument
de concertació econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d‟aquells
habitatges que es posin a disposició de la Borsa de Lloguer Social del municipi.

k) Ha estat rebutjat l’acord ONZÈ amb 15 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants del PP,
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Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín i Sonia Esplugas González; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 7 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez;assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
ONZÈ.- Instar al govern municipal a donar compliment dels acords aprovats pel
ple municipal el dia 22 de novembre de 2016 a la “Moció per l’ampliació de la
xarxa d’habitatge públic de lloguer”.
l)

Ha estat aprovat l’acord DOTZÈ amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2
vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín
Hermosín i Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
DOTZÈ.- Donar trasllat dels presents acords al Ministerio de Fomento, el
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, els grups
polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, els municipis de la
demarcació de Barcelona, les entitats municipalistes de Catalunya, les PAHs de
l‟Hospitalet de Llobregat, el Sindicat de Llogaters i Llogateres, les associacions
de veïns i veïnes i la Federació AAVV de l‟Hospitalet de Llobregat.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Atès que els canvis en el mercat immobiliari als pobles i ciutats de la demarcació de
Barcelona, i en concret a l‟Hospitalet de Llobregat, a causa de l‟esclat de la
bombolla immobiliari, la restricció del crèdit i la precarització laboral han generat
una demanda dels habitatges en règim de lloguer. Aquest fet unit a fenòmens com
la turistificació, la gentrificació de determinats barris i les operacions de fons
especulatius internacionals que estan invertint els seus actius en propietats
immobiliàries, ha comportat un augment desmesurat dels preus i l‟expulsió de
veïnat i desarticulació de molts barris. Aquests processos han tingut un efecte
demolidor sobre els preus. Només durant el 2016, els lloguers s‟han encarit un
14,6% a Catalunya i un 16,2% a la demarcació de Barcelona. Aquesta situació és
alarmant; l‟actual regulació del lloguer desprotegeix els inquilins i les inquilines pel
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que fa a la durada del contracte, especialment arran de la “Ley de medidas de
flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas” (Ley 4/2013), que
modificava la Llei d‟Arrendaments Urbans (Ley 29/94) que entre d‟altres temes,
escurçava els terminis dels contractes de lloguer de 5 a 3 anys, i ampliava les
causes per les que els propietaris podien recuperar l‟habitatge, afeblint la posició i
els drets dels inquilins i inquilines. En definitiva una modificació legislativa que tenia
com a objectiu endurir les condicions donant majors facilitats per als desnonaments.
Només cal recordar que a la ciutat de Barcelona, el 83% dels desnonaments són
com a conseqüència de l'aplicació de la llei d'arrendaments (LAU).
Atès que som en un temps clau per a les polítiques de regulació del lloguer, donat
que ara finalitza el termini de tres anys dels contractes de lloguer signats sota la
reforma operada el 2013 i ens podem trobar davant d'una onada de famílies
expulsades dels seus habitatges perquè els incrementen el preu del lloguer.
Famílies que es veurien obligades a buscar un altre pis amb preus inassolibles i
amb un contracte que tornaria a ser de tres anys. És a dir, d'aquí a tres anys
podrien ser expulsades de les seves cases perquè no poden pagar el lloguer. Però
no només podrien ser expulsades dels seus habitatges, sinó també dels seus
barris, que perden a les seves veïnes i veïns i es transformen en aparadors per al
turisme o en zones residencials només per a persones amb alt poder adquisitiu.
Això es diu segregació urbana: les famílies amb menys recursos econòmics
quedaran relegades als afores de les ciutats, mentre que els centres històrics resten
fora de l'abast d'una majoria, és a dir, la màxima expressió de la desigualtat en el sí
de les trames urbanes.
Atès que en aquest context de pressió sobre el mercat de lloguer, d‟inestabilitat,
d‟escassetat d‟oferta i amb preus molt elevats, la Llei 4/2016, de 23 de desembre,
de mesures de protecció del dret a l‟habitatge de les persones en risc d‟exclusió
residencial va preveure a la seva Disposició Final Sisena, que el Govern aprovaria
els criteris d‟acord per regular els arrendaments urbans a Catalunya i, en el termini
de nou mesos des de l‟entrada en vigor de la llei, s‟elaboraria un projecte de llei per
facilitar l‟accés a l‟habitatge de lloguer, garantint la seguretat i l‟estabilitat de la
relació contractual, i l‟adopció de mesures per evitar increments desproporcionats
de les rendes. Ara bé, les mateixes conclusions del grup de treball avancen que les
competències en matèria de regulació del lloguer són del govern central de manera
que es produirà un conflicte entre la Generalitat i el Govern de l‟Estat Espanyol que
caldrà resoldre per contribuir satisfactòriament a l‟encaix jurídic i complementarietat
funcional de les mesures legislatives que desenvolupin ambdues administracions.
La resposta del govern central no s‟ha fet esperar i la Generalitat va rebre el març
de 2017 una comunicació de l‟Estat espanyol per resoldre les discrepàncies en
relació amb diferents articles i disposicions de la Llei 4/2016, entre els quals es
troba l‟esmentada Disposició Final Sisena, de manera que el conflicte s‟ha traslladat
a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.
Atès que amb motiu de la Llei 4/2016, el 13 de setembre de 2016 el govern de la
Generalitat va crear un grup de treball per debatre els criteris que hauria de tenir la
futura llei de d‟arrendaments urbans de Catalunya i afrontar diferents temàtiques
com la seguretat en la tinença i l'assequibilitat que s‟haurien de traduir en una
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durada major del contracte que permeti projectar la vida de les famílies en el seu
habitatge, reintroduint el contracte de lloguer de cinc anys més tres, l‟establiment de
contractes de llarga durada, l‟abordatge dels desnonaments per impagament de
lloguer, o la creació d‟un Índex de Referència dels Preus. El grup de treball va
finalitzar la seva tasca el passat 17 de gener de 2017 i el passat 6 de juny el
Director de l‟Agència de l‟Habitatge de Catalunya va presentar les conclusions
davant de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge del
Parlament de Catalunya.
Atès que l‟Agència d‟Habitatge de Catalunya acaba de fer públic a través del seu
lloc web l‟índex de referència de preus de lloguer aplicava exclusivament a 27
municipis: Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de
Llobregat, Granollers, l‟Hospitalet de Llobregat, Igualada, Manresa, Mataró, Mollet
del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa
Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic, Vilanova i la Geltrú, Girona, Figueres, Olot,
Blanes, Tarragona, Reus, Tortosa i Lleida, molt lluny encara dels 234 municipis
definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada de l‟Annex de la Llei
4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les
persones en risc d'exclusió residencial. Cal doncs apressar el Govern perquè aprovi
el decret que crearà aquest índex, el qual podríem considerar com a un primer pas
en la intervenció del mercat de lloguer, fins ara autoregulat i en una espiral
d'encariment de les rendes.
Atès que l‟índex de referència es fonamentarà en les fiances de lloguer dipositades
a l‟INCASOL. Sobre aquest preu s'aplicaran criteris correctors en funció de la
superfície del pis, la ubicació, l'antiguitat, els treballs de conservació, accessibilitat i
eficiència energètica. Aquest indicador ha de servir, doncs per a tenir un mercat
immobiliari residencial en lloguer més estable, més dinàmic i més transparent, ara
bé, aquest índex és "de referència", és a dir, orientatiu. No podrà establir preus
vinculants, i per tant la seva aplicació creiem que serà incerta. Entenent la mesura
com d‟impuls i de caràcter informatiu cal que vagi acompanyada de mecanismes
coercitius com per exemple, donar preferència en els ajuts a la rehabilitació als
propietaris que lloguin per sota del preu marcat a l'índex, o impedir l‟accés a l'aval
del lloguer que dóna la Generalitat als que el lloguin per sobre d'aquest preu.
Atès que els ens locals tindrem un paper clau en el desplegament de l‟índex, ja que
la seva aplicació es produirà en aquells municipis on els Ajuntaments acordin
acollir‐s‟hi, però també pot servir com a política inspiradora per al govern central,
per tal que amb els instruments de política fiscal (per exemple a l'impost sobre la
renda o el de societats als propietaris) puguin bonificar o penalitzar respectivament
els lloguers que es trobin per sota o per sobre de l‟índex.
Atès que aquesta mesura per a ser efectiva hauria d'anar acompanyada d‟una nova
llei d‟arrendaments urbans proteccionista que estableixi un control de preus dels
lloguers per aconseguir que els llogaters puguin continuar en els habitatges pagant
imports proporcionals als seus ingressos i alhora puguin cobrir les necessitats
bàsiques –alimentació, ensenyament, vestit, salut, cultura- amb dignitat i normalitat.
Una mesura que hauria d‟anar associada a l‟impuls i reforçament de les polítiques
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d‟habitatge, tendents a contrarestar les oscil•lacions del mercat lliure de l‟habitatge
oferint seguretat d‟allotjament a les famílies.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, té per missió vetllar pel
compliment del dret a l‟habitatge digne i entre aquestes mesures es troba
l‟ampliació del parc municipal d‟habitatge i l‟oferta d‟habitatge assequible.
Atès que el ple municipal de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat en data de 22
de novembre de 2016 va aprovar la “Moció per l‟ampliació de la xarxa d‟habitatge
públic de lloguer social de l‟Hospitalet de Llobregat”.
Atès que la Diputació de Barcelona va aprovar a la Junta de Govern Local de 24 de
novembre de 2016 un conveni amb l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, l‟Ajuntament
de Barcelona, l‟Associació de Gestors de Polítiques Socials d‟Habitatge en matèria
d‟Observatori d‟Habitatge, amb l‟objectiu d‟aglutinar la informació disponible en
matèria d‟habitatge. Conveni en què no consta cap aportació econòmica per part
d‟aquesta institució.
Atès que la Diputació va crear la Xarxa de Serveis Locals d‟Habitatge com espai
d‟interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d‟experiències entre els ens
locals de la demarcació, amb l'objectiu de fomentar el treball conjunt, la coordinació
i la generació d'instruments per a gestionar millor les polítiques d'habitatge i que en
l‟actualitat compta amb un total de 84 ens locals adherits dels 311 de l‟àmbit
territorial de Barcelona.
Atès que la Diputació disposa d‟altres instruments de cooperació econòmica amb
els ens locals a través del Catàleg de Serveis 2017 com la detecció i intervenció en
habitatges desocupats, els estudis i els informes estadístics d'habitatge, el foment
del lloguer assequible i de la gestió d'habitatges municipals o cedits, els plans i
programes locals d'habitatge, la millora energètica i condicionament d'habitatges
municipals o cedits, a banda dels ajuts directes a propietaris i propietàries per a
l‟arranjament.
Per tot això, el grup municipal d‟ICV-EUIA-PIRATES-E, proposa al ple de
l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar el govern de l‟Estat què reguli i acordi amb la Generalitat de
Catalunya l‟establiment dels mecanismes legislatius que permetin comptar amb
marcs reguladors propis i adaptats a la realitat del territori, per tal que es pugui
legislar sobre el mercat privat de lloguer lluitant contra els increments indiscriminats
en el preu dels lloguers, o en el seu cas, què doti d‟autonomia i capacitat a la
Generalitat i a les administracions locals per avançar en l‟establiment de mesures
que relacionin la pujada del preu dels lloguers amb el nivell de rendes de la població
i les característiques de l‟habitatge i del barri i puguin prendre mesures de caràcter
transversal, amb la participació de totes les administracions i agents implicats, per
impedir lloguers abusius, d‟acord amb els principis establerts a la Llei 4/2016, del 23
de desembre, de mesures de protecció del dret a l‟habitatge de les persones en risc
d‟exclusió residencial. Els criteris d'una llei de lloguer han de considerar l'habitatge
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com un dret humà i tenir en compte la seva funció social, i no facilitar la inversió i
especulació amb ella.
SEGON.- Instar al govern de l‟Estat que derogui aquelles modificacions de la llei
d‟arrendaments urbans per revertir la situació de vulnerabilitat a la que actualment
estan exposades les persones arrendatàries, incloent les següents mesures de
mínims:
a)
Millorar les garanties judicials de les persones arrendatàries de bona fe amb
la finalitat que puguin presentar oposició al desnonament (derogació "de facto" del
desnonament exprés).
b)
Establir un temporalitat mínima de contracte de 5 anys i 3 anys de pròrroga
tàcita, estimulant alhora l‟establiment de contractes de lloguer de llarga durada i de
caràcter estable.
c)
Reinstaurar l'obligació de fer referència a la variació anual del preu del
lloguer a l'índex de preus de consum (IPC).
TERCER.- Instar el govern de la Generalitat a continuar i enfortir les actuacions per
a lluitar contra la gentrificació a través dels ajuts al pagament de l‟habitatge i
l‟ampliació del parc públic d‟habitatge i de l‟oferta d‟habitatge de lloguer social, així
com a impulsar polítiques de rehabilitació habitacional que incloguin clàusules
antigentrificació similars a les propostes que han desenvolupat altres ciutats (Paris,
Berlin, Londres,...) que afronten problemes semblants.
QUART.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a mantenir actualitzades les
dades de l‟Observatori Local d‟Habitatge amb l‟objectiu, entre d‟altres, de
proporcionar informació útil per a la implantació territorial de l‟índex de referència de
preus del lloguer a Catalunya, així com la introducció de noves funcions i continguts
com la creació d‟un cens d‟habitatges buits de la demarcació, l‟estat del parc
d‟habitatge, les necessitats de rehabilitació i regeneració urbana, la innovació en la
construcció, les noves tinences i la gentrificació en entorns urbans i barris
CINQUÈ.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a acabar de concretar la
seva col·laboració en la creació de l‟Observatori d‟Habitatge segons consta al
conveni amb l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, l‟Ajuntament de Barcelona i
l‟Associació de Gestors de Polítiques Socials d‟Habitatge.
SISÈ.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a reclamar major participació i
col•laboració en els treballs de desenvolupament normatiu en matèria d‟habitatge
que emprèn el govern de la Generalitat tal i com expressa el conveni subscrit amb
el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
SETÈ.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a impulsar i reforçar la Xarxa
de Serveis Locals d‟Habitatge.
VUITÈ.- Instar el govern de la Diputació de Barcelona a potenciar els instrument de
concertació econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d‟aquells habitatges
que es posin a disposició de la Borsa de Lloguer Social del municipi.
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NOVÈ.- Donar trasllat dels presents acords al Ministerio de Fomento, el
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, els grups
polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, els municipis de la
demarcació de Barcelona, les entitats municipalistes de Catalunya, les PAHs de
l‟Hospitalet de Llobregat, el Sindicat de Llogaters i Llogateres, les associacions de
veïns i veïnes i la Federació AAVV de l‟Hospitalet de Llobregat.
MOCIÓ 34.-

SOBRE ELS MENJADORS ESCOLARS.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa 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:

La ciutat de l'Hospitalet continua patint els estralls de la crisi, que afecta de manera
directe les classes populars i entre ells els nostres infants i adolescents, l'eslavó
més dèbil. Els poders públics tenen l'obligació legal i el deure moral de cobrir les
necessitat més bàsiques.
Considerem que els menjadors escolars tenen una funció educativa, forma part del
procés d‟aprenentatge de l‟infant i dels hàbits personals i socials; i té una funció
social, fomentant la seva cohesió i creant igualtat d‟oportunitats entre tots. Ja que
permet fer front a situacions de vulnerabilitat i malnutrició dels nostres nens, nenes i
joves demanden el màxim esforç per part de totes les administracions, ciutadans i
entitats.
A més, els menjadors-espais de migdia, ajuden a que els infants puguin gaudir
d‟espais de lleure, de creativitat,... i pels joves i adolescents és un espai de lleure i
també de poder realitzar diferents activitats amb l‟acompanyament de reforç
escolar.
Aquesta situació en els últims anys s‟ha vist afectada:
-

Implantació de la jornada reduïda a la secundària, al 2012, va generar un
dany col·lateral, com va ser el tancament de la majoria de menjadors als
instituts.
Falta de planificació i/o de compromís de les administracions local i
autonòmica ha provocat la pèrdua de projectes i subvencions de fundacions
i entitats diverses per la posada en marxa de menjadors escolars.
La Generalitat solament subvenciona els projectes menjadors entre un 1015%.
Al juny d'aquest mateix any s'ha aprovat una moció al Parlament de
Catalunya, a instància del PSC, pràcticament per unanimitat, i amb
incorporacions de diversos grups que demanaven un compromís ferm de la
Generalitat per la recuperació dels menjadors escolars als instituts de
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secundària, com el desenvolupament de protocols de seguretat alimentària,
entre d'altres mesures.
Aquesta moció i acord parlamentari s'insta a habilitar espais alimentaris als
instituts aquest curs que s'inicia (2017-2018).

Atesa la situació profundament injusta que provoca perdre la beca menjador quan
es passa de primària a secundària.
Atès que a la ciutat tenim actualment dos menjadors escolars gestionats per entitats
socials, com son l'Associació Educativa Ítaca, a la zona nord, i un altre a la zona
sud coordinat per Associació Educativa Nou Quitxalles, a les que des d'aquí ens
sumem a les continues felicitacions per la seva feina per la cohesió social.
Atès que el projecte dels menjadors escolars no solament compleixen un vital funció
que és la garantir els àpats, també els estudiants participen en altres activitats
socio-educatives (reforç escolar, esports, cultivar un hort, etc.).
Atès que la moció aprovada al Parlament de Catalunya no definia una partida
concreta, ni un protocol a desenvolupar, solament enunciats, i que ha dia d'avui, i
segons la informació coneguda, no hi ha cap comissió de seguiment i
desenvolupament d'aquesta moció.
Atès que ja s'han impulsat iniciatives amb altres entitats com la Creu Roja, per
impulsar les targetes solidàries, que després no han tingut el suport necessari i
suficient amb recursos municipals, per atendre totes les necessitats plantejades.
Per tot l‟anteriorment exposat, el grup municipal d‟ICV-EUiA-Pirates-E demana al
Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar a les àrees corresponents, a fer un estudi real i exhaustiu, sobre
les necessitats actuals de becats en primària, dels que estan amb suport alimentari
en secundària, i dels actuals circuits d'assistència.
SEGON.- Establir circuits i protocols que siguin més efectius i inclusius amb els
infants que reben aquest suport alimentari, garantint Ajuntament i Generalitat els
recursos suficients i espais adequats per dur a terme aquests programes.
TERCER.- Impulsar la fórmula dels menjadors escolar com la més adequada per
garantir la cohesió i no discriminació dels infants. Recollint les necessitats que
situen el període estival-vacacional i la seva cobertura, així com l'alumnat amb
necessitats educatives especials.
QUART.- Donar trasllat a la Conselleria d'Ensenyament, a la Conselleria de
Benestar i Família, a les AMPA's de la ciutat, a les entitats d'acció social amb la
infància i del lleure de la ciutat, als sindicats representats als centres de la nostra
ciutat i a la Xarxa Groga.
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MOCIÓ 35.- PER RETIRAR SUBVENCIONS MUNICIPALS A ENTITATS QUE
NO RESPECTIN ELS DRETS DELS ANIMALS.
Atesa la preocupació de molts ciutadans pel benestar dels animals, un dels
objectius de la nostra corporació ha de ser promoure la protecció d‟aquests
impulsant l‟elaboració de normatives que recullin els principis de respecte i defensa
com figuren en tractat i convenis d‟altres països.
L‟evolució de les societats actuals que avancen en el rebuig a exhibicions públiques
que comportin el maltractament animal, fomentant així actituds de crueltat humana
basades en la diversió i la tradició, les dignifica a l‟inculcar i promoure en els seus
ciutadans valors de respecte als éssers vius.
“Ningún animal serà sometido a malos tratos ni a actos crueles”. Amb aquesta
claredat es pronuncia l‟ONU i l‟UNESCO a l‟aprovar la Declaració Universal dels
Drets dels Animals. A més el nostre codi penal, al seu article 337.1, estableix penes
pel maltractament animal tant domèstics com salvatges. Lamentablement veiem
com aquest precepte s‟incompleix de manera reiterada, tenint en compte coartades
i justificacions basades en el manteniment de tradicions, de raons identitàries o
suposadament culturals.
A l‟estat espanyol, el major exponent d‟aquest incompliment és la tauromàquia, que
es basa en els arguments anteriorment exposats. Pretendre que un espectacle
d‟aquesta naturalesa pugui considerar-se com un art és inadmissible. Perquè ni la
cultura, ni l‟art poden basar-se en el càstig i sofriment d‟un altre ser viu. La
tauromàquia no promou una relació de respecte entre les persones i la resta
d‟éssers vius i nega la proposta de No-violència com a forma de viure i relacionarse també amb els animals.
Atès que l‟Organització per les Nacions Unides (ONU), a través del Comitè dels
Drets dels infants, integrat per 18 experts en el camp dels drets de la infància
procedents de diversos països del món, s‟ha pronunciat de forma expressa en
contra de què els infants i adolescents menors de 18 anys participin i assisteixin a
espectacles taurins així com a vetllar per la no transmissió de valors que aquests
representen mitjançant activitats relacionades de qualsevol tipus.
Atès que a L‟Hospitalet de Llobregat no existeix cap mena de tradició ni costum en
l‟àmbit taurí, que el seguiment popular és molt escàs i que a més un dels valors que
es transmet des dels diferents projectes educatius presents a la nostra ciutat és el
del respecte als drets dels animals.
Atès que el ple d‟aquest Ajuntament i la nostra ciutat han mostrat la seva
preocupació pel benestar dels animals i el respecte pels seus drets, així com
l‟interès per avançar en una tinença responsable i respectuosa dels animals a la
nostra ciutat.
Aquesta voluntat ha quedat reflectida en l‟aprovació de mocions en aquest sentit,
com l‟aprovació el 18 de desembre de 2012 de la moció per declarar L‟Hospitalet
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ciutat lliure de circs amb animals, l‟aprovació el 27 d‟octubre de 2015 de la moció
per declarar L‟Hospitalet de Llobregat municipi amic dels animals i respectuós amb
els seus drets, o com l‟aprovació el 26 d‟abril de 2016 de la moció per a la creació
d‟un registre de maltractadors d‟animals autonòmic.
Atès que a la moció aprovada a aquest mateix pel el 27 d‟octubre de 2015, moció
per declarar L‟Hospitalet de Llobregat municipi amics del animals i respectuós amb
els seus drets, al seu quart acord estableix “no subvencionar cap entitat que no
respecti els drets dels animals”.
Atès que el govern de la nostra ciutat no està complint aquest acord aprovat al ple
municipal i continua donant subvencions a entitats que fomenten o donen difusió a
activitats que comporten maltractament animal, incomplint així mateix l‟esperit i la
resta d‟acords de la moció que exigeixen el respecte dels drets dels animals i que
tota activitat municipal treballi amb aquest objectiu. Com exemple, a la sessió de la
comissió qualificadora de subvencions del 19 de juliol de 2017 es va aprovar una
subvenció de 2800 euros a una entitat taurina per l‟organització de la Setmana
cultural taurina.
Per tot l‟anteriorment exposat, el grup municipal d‟ICV-EUiA-Pirates-E demana al
Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat l’acord PRIMER, que literalment diu:
PRIMER.- Manifestar el compromís de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet amb els
principis ètics, socials i mediambientals i amb el respecte dels drets dels
animals, així com no causar cap patiment als animals ja siguin domèstics, de
companyia o salvatges.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON amb 18 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier
Martín Hermosín i Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots en
contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo
Martín González; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
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SEGON.- Que el nostre ajuntament vetlli pel bon compliment de la Declaració
Universal dels Drets dels Animals, adoptada per la Liga Internacional de los
Derechos del Animal en 1977 i aprovada per l‟ONU i l‟UNESCO.
c) Ha estat aprovat l’acord TERCER amb 18 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier
Martín Hermosín i Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots en
contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo
Martín González; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCER.- Eliminar qualsevol tipus d‟aportació econòmica i/o subvenció a les
entitats que no respectin els drets dels animals, per tal de donar compliment a
un acord anterior d‟aquest ple.
d) Ha estat aprovat l’acord QUART amb 18 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier
Martín Hermosín i Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots en
contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo
Martín González; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.- Donar trasllat d‟aquests acords als Grups polítics de l‟ajuntament, a
les associacions de veïns, a les entitats animalistes de la ciutat, a la Federació i
a l‟Associació catalanes de Municipis i al Govern de la Generalitat.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.
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PARTIT POPULAR
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 36 i 37, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació. Sra. Secretaria apague el micro.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la primera, comentar que hemos presentado una modificación
al primer punto del acuerdo que hemos hecho llegar a la secretaria, una pequeña
modificación en el redactado y que hemos entregado a los grupos.
Esta moción la presen… ¿sí? Espera.

SRA. ALCALDESSA
Siga, siga Sr…

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
En la junta de porta… bueno ahora busco.

SRA. SECRETÀRIA
El redactat de l‟apartat primer queda “instar al Ayuntamiento de l‟Hospitalet a
convocar los procesos selectivos oportunos para incrementar el número de
guardias urbanos que sean necesarios para garantizar la seguridad en nuestra
ciudad, teniendo en cuenta los límites que legalmente se establezcan en la próxima
ley de presupuestos generales del Estado 2018”.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien. Bueno, es que no la había visto. Bueno puede seguir.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Espero que eso no altere su posición.
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Respecto a esta moción, la traemos al Pleno porqué como bien es sabido la ciudad
de l‟Hospitalet tiene una carencia, una carencia de efectivos policiales que ya el
propio gobierno municipal y la propia alcaldesa han manifestado públicamente en
alguna que otra ocasión. Obviamente con esta moción no pretendemos subsanar
los problemas o las carencias de estos efectivos pero sí que este Ayuntamiento
también se ponga manos a la obra y dote a la Guardia Urbana de mayores medios
y número de efectivos. Pensamos que la sensación de inseguridad y la sensación
que hay en muchos distritos también de incremento del incivismo, tienen que ser
combatidas y para ello pues necesitamos una Guardia Urbana que tenga una
dotación de medios adecuada y también de personal.
Respecto a la número 37 tampoco vamos a entrar nuevamente en el debate que
hemos vivido al comienzo del Pleno, pero sí que queríamos traer esta moción para
dejar claro que esta ciudad, que nuestra ciudad, la ciudad de l‟Hospitalet, pues
apuesta indiscutiblemente por la convivencia y por la legalidad.
Venimos de un desprestigio institucional, de una tensión social, de un deterioro
económico, de un engaño permanente de este nacionalismo que se niega a debatir
y se va de los Plenos cuando las mociones son otras que no les interesan, de un
dinero público que se ha gastado para cosas que no son el interés general.
Venimos de un momento de incertidumbre de futuro, no solo para los no
nacionalistas sino también para los nacionalistas, y había que tomar decisiones
como se tomó el 155. Decisiones que, como debatimos en el Pleno pasado, fueron
templadas y que han buscado preservar el autogobierno de Cataluña y defender
nuestras instituciones.
Por ello creemos que esta moción viene al caso porqué entre todos debemos de
buscar la solución que está en el día 22 de diciembre, en el que debemos recuperar
la convivencia, mejorar y profundizar en el autogobierno pero sobretodo recuperar
nuestras instituciones y nuestro autogobierno, recuperar la economía, entrar en un
diálogo leal con todas las formaciones pero dentro del marco legal, y sobretodo ir a
las prioridades, que es el bienestar de los catalanes. Por eso, traemos esta moción
a aprobación y espero que la secunden la mayoría de grupos políticos.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias. Respecto a la moción 36, la moción para incrementar la Guardia
Urbana y garantizar la seguridad de la ciudad, votaremos a favor.
Y en la moción en defensa de la integridad territorial de España, usted ha abierto
diciendo, no queremos abrir el debate y traigo una moción que se llama moción en
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defensa de la integridad territorial de España. Pues me parece una forma fantástica
de no reabrir el debate.
Yo no sé si ustedes lo que buscan es legitimar sus decisiones a través de los
Plenos de todos los ayuntamientos, y creo que cuando todos llegamos aquí
prometimos o juramos en diversas modalidades pues la Constitución, el Estatuto de
Cataluña, y venir aquí no sé cuantas veces, cuantas mociones han traído ustedes
para que nos reafirmemos en nuestro compromiso con la Constitución.
Oye, pues que muy bien, de verdad, he buscado, digo a ver si hay alguna excusa
para poderla votar en contra, pero como tampoco tengo… podemos entrar en el
debate de lo que es la integridad territorial de España, que unos tenemos unos
conceptos distintos a otros, la plurinacionalidad, podemos entrar en diversos
debates pero eso sí que es abrir el debate y yo creo que es abrir un debate serio,
profundo que nos hace falta, además.
Pero, bueno, de todas formas no he encontrado nada para votar en contra o sea
que a favor y adelante.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de les dues mocions.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
En contra de las dos.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, sí, sí. Como no va a ser de otra manera, votaremos a favor de que la
Guardia Urbana… sí que es verdad que nuestra propia alcaldesa, según decía, yo
no la he oído nunca quejarse de eso, pero si se ha quejado, con razón, de que
faltaba Guardia Urbana. No sé yo si he estado yo poco al loro de eso. Más bien la
he oído hablar de los Mossos y todas esas cosas y tal, pero de la Guardia Urbana
no.
Pero en cualquier caso, yo estaré a favor de que se les dé, sobre todo a los que ya
tenemos, el material que necesitan porqué algunos grupos aquí se manifestaban en
contra de que tuvieran lo que tenían que tener y tal, y claro si no protegemos a los
que nos tienen que proteger mal vamos. Por tanto claro que sí, medios materiales y
si se considera por parte del área que tiene que haber más guardias, pues
encantado.
Yo me siento muy a gusto cuando veo los Guardias Urbanos por mi calle paseando
y viéndose como elementos disuasorios. Lo que sí que es verdad es que esta
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Guardia de proximidad nos gustaría que hubiera más para que pudiéramos tenerla
más al lado, en los barrios. En sus tiempos ya se hizo algún experimento, creo
recordar, y parece ser que últimamente no está tanto eso en boga, pero sí que nos
gustaría que hubiera ese guardia de barrio, ese guardia que conociera a los
vecinos, que los saludara, que en fin que te den esa seguridad, por tanto por ahí
sería bueno, sería bueno que fuéramos.
Y bueno claro, la otra moción, la 37, vamos a ver, es que esto de defender lo obvio
claro, desgraciadamente hay que traer estas mociones aquí, aunque es
cansadísimo esto, pero claro la Constitución ya lo dice claramente por lo tanto yo
creo que si somos constitucionalistas difícilmente podremos votar en contra de eso.
Creo que la integridad de España queda patente en lo que dice la Constitución, y
cualquier partido que no esté… bueno, lo que pasa es que claro en Cataluña como
estamos dónde estamos, pues hay que afirmar permanentemente para que se den
cuenta que no todo el mundo está en el otro lado.
Hay gente que va a seguir luchando y que es lamentable que se tenga que traer
esto de vez en cuando porqué el tumulto hace que se olvide lo principal, que es la
Constitución, las leyes, el Estado de derecho y es verdad que a mí me agobia ya
tener que estar siempre hablando de estos temas porqué es agobiante y dale que
te pego, y el uno por un lado, y el otro por el otro, pero esto en este momento pues
yo creo que no está mal que quede claro y también es bueno decir al Sr. Rafa que
claro que hemos votado y tal… no, precisamente por eso hace falta, porqué
algunos han votado cosas raras por ahí cuando han tomado posesión, no, por qué
yo, por imperativo, para que se vea claro, por qué ahora estamos en un momento
clave para cambiar cosas.
No se dé usted por aludido, lo digo en general, para cambiar cosas para que la
gente se dé cuenta que necesitamos un gobierno de verdad, que apueste por eso,
por la pluralidad, por el diálogo, por trabajar y demás y es bueno que veamos y que
en los Plenos la gente diga, pues ahora es el momento clave. A ver quien hace, yo
por imperativo no sé qué, yo por no sé cuantos, yo por Dios, por la patria y el rey,
otro, unos por un lado y por otro.
Por tanto aquí que la gente se posicione claramente porqué ahora de cara a los
comicios que tenemos ahí a la vuelta de la esquina es bueno que la ciudadanía vea
en sus propios municipios si se hace o no el juramento que en su momento se dijo
o al prometer o al final aquellos que no quieren enmendalla, es decir seguir ahí erre
que erre pues que lo vean, porqué a lo mejor algunos reflexionan y se dan cuenta
de que la integridad territorial de España, no por el hecho de defenderla como se
defendía tiempos ha que ya quedaron en el pasado, sino por lo que aporta de
bueno a todas las regiones, por lo que aporta de solidaridad, por lo que aporta de
estar unidos en un proyecto común, que al final nos afecta a todos, pues eso es
bueno que nadie lo ponga en crisis.
Y sí, es verdad y lo reitero otra vez para no alargarme mucho, porqué quizás ya es
abundar en lo que ya he dicho, es bueno que ahora esto la gente se posicione y
veamos de cara a lo que hay, si algunos están dispuestos a enmendarla porqué
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alguno a lo mejor ha reflexionado y viendo lo que ha pasado y que esto va a peor y
que con estas promesas que hay de la arcadia feliz y el barco a Ítaca, donde nos
iban a prometer y tal, se dan cuenta que eso no funciona y que al final los que
decían que no hace falta, que la Unión Europea nos quiere mucho, somos ahí todos
porqué tenemos ahí, luego después resulta que dicen, no, hay que hacer un
referéndum para salirse de Europa, a ver qué piensa Europa, que se den cuenta
que por ese camino, que es desintegrar y hacer jirones España, no vamos a ningún
sitio.
Por tanto es bueno que una moción en defensa de la integridad territorial, aunque
yo lo que desearía es que esta fuera la última, que fuera la última ya, después del
día 21D que ya no tuviéramos que volver otra vez a las andadas y estar dándole
que te pego por un lado y por el otro. Yo lo que deseo es que esta fuera la última
vez que nos pronunciáramos aquí sobre esto, pero claro tendremos que
pronunciarnos tantas veces como nos pongan en el brete pero ojalá sea la última y
al final todos estemos de acuerdo en que la unidad de España, la integridad
territorial es buena para todos, y que ir cada uno por un camino no conduce no más
que a eso, al empobrecimiento, al enfrentamiento y demás.
Nosotros, como no puede ser de otra manera, votaremos a favor y esperemos que
ya todo el mundo se posicione de una manera clara para que los ciudadanos, que
tienen que ver ahora dentro de unos días quien es cada uno, sepan a qué atenerse
y si de verdad quieren votar a esos partidos que de alguna manera piensan distinto,
pues están en su legítimo derecho, siempre que esté dentro de la ley, no hay
ningún problema. Por eso decía yo antes, aquí lo que se criminaliza en cualquier
caso son las acciones, no las ideas. Las ideas son legítimas todas, pueden ser
separatistas o unionistas, o lo que sea. Votamos a favor. Muchas gracias.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí, bé. Bueno, bien, agradecerle la preocupación que tiene por la gestión de la
seguridad en la ciudad al Partido Popular. Agradecer el voto de los demás pero hay
unas consideraciones... se la vamos a votar a favor, evidentemente, pero hay una
serie de consideraciones que sí que me gustaría hacer.
Estamos aquí por qué la tasa de reposición que nos marcaba la ley era la que era, y
con una tasa de reposición que venía en la ley de recursos de la administración
local pues no ha habido manera de poder superarla, y en este momento que la tasa
de reposición es posible hacerla, nos va a permitir una cuestión que es básica si
queremos tener en cuenta casi todas las guardias urbanas al menos del área
metropolitana, es el envejecimiento de la población de guardias.
En este momento, en España, hay unos 70.000 guardias urbanos. Con el proyecto
que ustedes tenían aprobado, gestionado con los sindicatos, de las jubilaciones,
perderemos 10.000 efectivos. Eso para la seguridad, con un nivel 4 que estamos en
este momento, es mucho. Yo creo que son consideraciones que nos tenemos que
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hacer todos. Hay que renovar las guardias urbanas a nivel demográfico y sobre
todo también de poder hacer la reposición de los efectivos.
Nosotros, que antes hablaba de los Mossos, somos sensibles a la seguridad de
esta ciudad y por eso fuimos el primer ayuntamiento que le pedimos a la
conselleria, y a la dirección de la Generalitat y a su presidente, que aumentara la
dotación de Mossos y en eso estuvimos junto con la administración autonómica
porqué es necesario.
Pero las consideraciones anteriores había que hacérselas. Hay alguna de las
cuestiones que ustedes plantean en la moción que son más que discutibles, los
datos sobre inseguridad están estancados desde el 2015, puede haber unos picos
en determinados meses, y algunas consideraciones que hacen sobre el comercio
nos gustaría discutirlas más ampliamente, porqué fruto de la liberalización del
comercio también es verdad que se producen y el incremento de la seguridad. Hay
comercios que abren a cualquier hora y el control de este tipo de situaciones en la
calle se hace mucho más conflictivo, pero en fin, daría para mucho debate. Se la
vamos a votar a favor, como no podía ser de otra manera.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Per al nostre posicionament respecte de la moció 37, en
defensa de la integritat territorial d‟Espanya.
Me cojo a lo que decía antes el Sr. Rafa Jiménez. La hemos estado mirando con
interés, no hay manera de poder votarla en contra, con lo cual la votaremos a favor,
ya se lo avanzo. Ya se lo avanzo. Pero aunque no estemos aún en el punto de
precs i preguntes, dice, ¿y después de esto qué?.
Porqué mire, con la ley, que es absolutamente imprescindible, con el cumplimiento
del marco legal, con la defensa de la Constitución, del Estatut d‟Autonomia, con el
marco legal vigente, instruyendo todo aquello que sea necesario, generando los
consensos para las modificaciones legales, todo esto está muy bien. ¿Y qué más?.
Estamos hablando de un problema político, estamos hablando de un problema
político. Antes hemos tenido la escenificación de lo anterior, donde quedaba claro
cuál era el posicionamiento político y que eso iba acompañado de una vulneración
del marco legal. La vulneración del marco legal es lo que ha dado pie a todas las
consecuencias de carácter jurídico y de carácter judicial, pero si en el otro lado lo
que estamos planteando, es decir, oiga, no, no, es que hay una ley, existe un
Estatuto, existe una Constitución, hay un marco legal, hay que cumplir la ley, sí,
estamos de acuerdo, ¿y qué más? ¿No vamos a abrir ningún debate en una
comisión de debate? No porqué desde aquí o porqué determinadas opciones
políticas en Cataluña hayan intentado hacerle un pulso al Gobierno de España.
Creo que en demasiadas ocasiones confundimos el Gobierno de España con el
Estado. El Gobierno de España es el Gobierno de España, y hoy es uno y mañana
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será otro. El Estado hace tres meses o hace tres años o hace diez años era uno, y
yo espero que de aquí diez años siga siendo el mismo. Con lo cual el Estado es
una cosa y el Gobierno es otra. Entonces, o este Gobierno es capaz de en su
gestión, no porqué el Gobierno de Cataluña haya intentado hacer un pulso
vulnerando el marco legal y transgrediéndolo y atacándolo, no por los cauces de los
que todas las leyes ya se dotan porqué la propia Constitución tiene recogido cual es
el mecanismo para poder modificarla.
Pero más allá de eso, ¿cuál es la propuesta política? ¿Cuál es la propuesta política
para la segunda decena del siglo XXI o la tercera, porqué al ritmo que vamos ya
hasta el 2020 no tendremos nada en vigor, de esa modernización del Estado, ahora
sí del Estado, no del Gobierno, y que independientemente de cuál sea el Gobierno,
cuál es el modelo fiscal? ¿Cuál es el modelo de organización territorial? ¿Cuál es el
modelo de desconcentración o de descentralización de determinadas políticas?
¿Cómo vamos a conseguir que aunque seamos diversos, seamos homogéneos?
¿Cómo hacemos la igualdad en la diversidad?
O somos capaces de plantearlo en un debate sereno o esto será ciclotímico. De
aquí un año, de aquí dos, de aquí tres, de aquí cinco, u otra vez Cataluña, o Galicia,
o el País Vasco, en función de cuáles sean los gobiernos que estén a un lado y a
otro, se volverá a enrocar la situación y se volverá a generar un debate que acabará
con una fractura a nivel social, y eso es lo que a todas luces hemos de ser capaces
de combatir. No podemos permitir que un debate político se convierta en una
fractura social, que es lo que ha ocurrido en Cataluña. No podemos permitirlo, y
aquí no podemos echarles la culpa a unos o a otros. Estoy seguro que ahora unos
dirán, sí, pero unos tienen más culpa que otros. Como ese es un debate que no
lleva a ningún sitio, olvidémoslo.
Todos y todas o nos ponemos o abordamos el problema o ya les aseguro yo que
mirando para otro lado no lo solucionamos. Este es un problema y lo estamos
viendo estos días con el tema de la financiación, a raíz del debate que hubo en el
Congreso de los Diputados sobre el tema del cupo vasco. O somos capaces de
abordar el problema de la financiación del conjunto del Estado, de cómo se
reparten, de si ha de haber ordinalidad en el tema de… una vez realizada la
solidaridad de los territorios, o somos capaces de atacar el debate de frente, o sino
volveremos a las mismas, con lo cual su moción, sí, sin problemas, con las dos
manos, encantados, nosotros prometemos la Constitución, prometemos el Estatuto
y el conjunto del ordenamiento jurídico.
No estamos de acuerdo en lo que pasó en las sesiones de estos meses atrás en el
Parlament de Cataluña, de vulneración de la legislación, saltándose todas las reglas
habidas y por haber, no estamos de acuerdo. Pero ya les digo que con unas
elecciones el 21 de diciembre, sea cual sea el resultado, o el 22 nos ponemos todos
a trabajar, todos, o es cuestión de tiempo, con lo cual creo que vale la pena que
seamos capaces de aprovechar el “impas” para abrir ese debate de manera serena
en los lugares adecuados, que sin duda alguna es en el Congreso de los Diputados
y en los parlamentos autonómicos.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Primero agradecer el apoyo a la moción número 36 y a la 37. Efectivamente, en
esta última no había nada por lo que votar en contra por qué son obviedades, pero
lamentablemente se han puesto en cuestión en estos tiempos.
Estoy de acuerdo en gran parte con la intervención del portavoz socialista pero no
en todo, por qué este es un debate, efectivamente, en el que debemos de
profundizar todos, y en el que debemos de dialogar todas las partes si es que hay
partes, pero hay una parte de ese diálogo que se tiene que hacer en toda España,
porqué son problemas comunes, que nos afectan a todos los españoles, y hay otra
parte que se tiene que hacer aquí en Cataluña, entre los catalanes.
Y hay una parte de esos catalanes que se han saltado ese diálogo, incluso los
acuerdos de convivencia a los que habíamos llegado. Y esos son los que de verdad
han roto el diálogo, por tanto sobre la base de esta moción que es sobre la ley,
sobre el respeto a la ley y que la ley se puede cambiar pero sobre el respeto a la
ley, y sobre todo respeto a los acuerdos y a la convivencia, se pueden forjar,
podemos forjar la sociedad del futuro. Ir a la unilateralidad, como se ha ido, solo
trae pues lo que ha traído, división y malestar social.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Me metí en política por esto sino estaría mejor ya jubilado. Me gusta hablar de
estas cosas.
Mire, yo estoy de acuerdo en lo que dice nuestro compañero de Pleno, Fran Belver.
Es un hombre inteligente, además que hace unos diagnósticos perfectos. Lo que
pasa es que luego después del diagnóstico, en el que podemos estar de acuerdo
todos, el problema es que las soluciones que se dan por parte de algunos partidos,
y usted lo ha dicho, Sr. Fran Belver, es que estoy de acuerdo, es que este es un
problema cíclico. Es que por mucho que queramos, cuando los independentistas
son insaciables, y vuelven a las andadas y llevan 400 años dando la matraca, y
cíclicamente cada 80, 90 o 100 años saltan a la palestra con la misma historia, son
absolutamente insaciables.
Mire, yo estoy convencido y estaría muy por lo que usted dice, decir, oiga, de hablar
de Estado plurinacional y tal, que vamos, si eso fuera la solución pero es que eso
no es la solución tampoco. Ustedes pretenden decirle a la sociedad que abriendo
un debate, que alguno habrá que abrir, pero que abriendo un debate y que estamos
dispuestos a abrirlo, y conformando y cambiando la Constitución a gusto y capricho
a imagen y semejanza de algunos, esto se va a acabar. Y no, por qué usted lo ha
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dicho, ha descrito el diagnóstico perfecto y además ha dado claves, ha hablado
usted de cíclico.
Mire, yo le garantizo y por lo que veo y por la historia, sin ser un gran historiador
pero por lo poquito que uno ha podido leer y ver, que si usted va a un Estado donde
dice, vamos a cambiar la Constitución para poder hacer esto y vamos a hacer un
Estado federal, otros dicen confederal, o sea un batiburrillo que al final lo único que
vamos a hacer va a ser contentar por un tiempo las ansias secesionistas, pues,
como usted decía, cíclicamente volveremos al lío, por lo tanto no es tampoco la
solución.
La solución es que es otra, es que al final es verdad que vayamos a un Estado de
todos, que reparta equitativamente, que como dicen, y en eso me siento yo hasta
“republicano”, fíjese, que la República sea solidaria con todos. Que seamos
solidarios.
Que haya un Estado solidario, eso sí es importante.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, venga vamos a…

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Bueno pues eran 2. Eran 2. Ya, pues…

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Ha tenido tres ocasiones. ¿Alguien más? Sí, Sr. Belver. Dos minutos.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Yo agradezco que se le haya acabado el tiempo al Sr. García porqué… no, no, no,
no por nada…

El Sr. García Valle parla sense micròfon.
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No, no, no. Para que quede el impacto, es usted casi republicano, ostia, de verdad.

El Sr. García Valle parla sense micròfon.
Creo que vale la pena este Pleno…

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

Creo que vale la pena el Pleno solo por eso. Pero usted decía, y lo decía el Sr.
García, es que esto es cíclico y acabará volviendo. Seguramente. El otro día
estuvimos compartiendo una charla usted y yo, compartíamos a un ponente, al
notario López Burniol, que nos explicó, entre otras cosas, explicó toda una historia
de cómo esos ciclos acaban repitiéndose.
Pero mire, es que yo, hombre, encantado de intentar convencer a gente, no
diremos lo contrario, y creo que una de nuestras tareas cuando desarrollamos la
tarea política es intentar convencer a la gente, pero más allá de convencerlos lo que
yo quiero es generar un marco en que cada uno pueda pensar lo que quiera, y que
en ese cada uno pueda pensar lo que quiera, lo que tenga claro es que si quiere
además desarrollar su idea, tenga un marco y un camino para poder llegar a
hacerla.
O sea, que es el debate que hemos tenido antes, no hay ningún independentista
que haya ido a la cárcel por ser independentista. Han ido en todo caso, están con
una denuncia, por qué han intentado tirar adelante, han cometido unos hechos que
es lo que les lleva a estar en esa situación.
Por tanto, oiga, generemos el marco, hagamos el debate y hagámoslo todos juntos.
No nos sentemos en una mesa los de un lado a un lado, y los del otro lado al otro
lado. Sentémonos todos juntos y construyamos, como se hizo el Estado en el año
78, después de 40 años de dictadura, sentémonos todos juntos y construyamos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Ja està. Hem acabat les mocions. Les dues mocions s‟han
aprovat, tant la número 36 com la 37, i passem, ja que la 38, 39, 40, 41 i 42 han
quedat sobre la taula, passem al punt 43, que és el de precs i preguntes.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 36 i 37; adoptant-se els
següents acords:
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MOCIÓ 36.- PARA INCREMENTAR LA GUARDIA URBANA Y GARANTIZAR
LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada a l‟acord Primero, a petició del portaveu del grup polític municipal
proponent, Sr. Javier Martín Hermosín, i sotmesa a votació s'aprova amb 20 vots a
favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Desde el Grupo Municipal Popular hemos presentado mociones en esta y otras
legislaturas para reducir de alguna forma la inseguridad en nuestras calles,
avenidas y plazas, y hasta la fecha nos hemos encontrado con gobiernos
municipales que tenían una visión distinta a la nuestra y ellos veían una realidad
diferente a la que veíamos los grupos municipales de la oposición.
Según el barómetro de opinión de la ciudad cuando se le pregunta a los vecinos
que ha sido lo peor que ha hecho el ayuntamiento el espacio público y la seguridad
son los más citados.
La situación de inseguridad que se vive en determinadas zonas y plazas de la
ciudad según pasan los años se va incrementando ligeramente.
La falta de efectivos en la calle y las políticas de ciudades de nuestro entorno,
practicando la policía de proximidad también deja a L‟Hospitalet lejos de dar la
sensación de ser una ciudad segura.
En los últimos años y debido a la crisis económica que hemos sufrido después del
gobierno de Rodríguez Zapatero, ha provocado que hasta la fecha mantengamos el
mismo número de agentes que hace 6 años y con el goteo constante de
jubilaciones y agentes que han ido pasando a 2ª actividad.
Dado que muchas de nuestras calles por el hecho de no estar bien iluminadas, falta
de comercios, pintadas, grafitis, deterioro del mobiliario urbano también provoca
sensación de inseguridad, a su vez esto condiciona la dificultad de que se reabran
comercios y, por lo tanto, no se genera ningún tipo de actividad, provocando el
respectivo deterioro e incrementando instintivamente la sensación de inseguridad.
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A pesar del la situación que estamos padeciendo parte de la ciudadanía por el ex
Govern de la Generalitat golpista, no respetando ni la Constitución ni las Leyes y,
tampoco l‟Estatut d‟Autonomia han generado y siguen generando desconfianza e
incerteza por parte de medianos y pequeños comercios que en muchos casos son
los que dan iluminación y seguridad a los transeúntes con el mero hecho de tener
sus escaparates, letreros, entre otros encendidos.
Desde la administración debemos aportar por incrementar la policía de proximidad
en todos los barrios de la ciudad y, por otro lado, en aquellas zonas más transitadas
y en las zonas escolares.
Por todo ello, el Grupo Municipal del PP presenta al Ayuntamiento Pleno la
adopción de los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Instar al ayuntamiento de L‟Hospitalet a convocar un concurso para
incrementar el número de Guardias Urbanos que sean necesarios para garantizar la
seguridad en nuestra ciudad.
Segundo.- Que se mejore e incremente el material necesario para que la Guardia
Urbana pueda desarrollar su función en óptimas condiciones.
Tercero.- Trasladar a los grupos municipales, al Área de Seguridad Ciudadana,
convivencia y civismo y al Comité de Empresa del Ayuntamiento.
MOCIÓ 37.-

EN DEFENSA DE LA INTEGRITAT TERRITORIAL D’ESPANYA.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín
Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots
en contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
Atès que els passats dies 6 i 7 de setembre el govern de la Generalitat i els
diferents partits independentistes van vulnerar el Reglament del Parlament i van
silenciar la veu de l‟oposició al Parlament de Catalunya.
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Atès que el dia 12 de setembre Tribunal Constitucional va suspendre les Lleis del
Referèndum i de Transitorietat Jurídica i Fundacional Jurídica de forma cautelar.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya i el seu President, Carles
Puigdemont, van iniciar el procés per posar en marxa un referèndum il·legal i sense
garanties democràtiques per trencar l‟Estat Espanyol i convertir a Catalunya en una
República Independent.
Atès que el dia 1 d‟octubre el Govern de la Generalitat i el seu President, van seguir
alimentant una consulta il·legal que tenia com objectiu la divisió de la societat
catalana i la vulneració de l‟Estat de Dret i la supressió de la Constitució i l‟Estatut
d‟Autonomia de Catalunya.
Atès que el Govern de la Generalitat i el President Puigdemont, han rebutjat totes
les peticions per retornar al marc constitucional i tots els requeriments per tornar a
la legalitat.
Atès que davant l‟actual situació d‟inseguretat política i jurídica de Catalunya, més
de 2500 empreses han abandonat la Comunitat Autònoma.
Atès que les principals forces polítiques del país, Partit Popular, PSOE i Ciutadans
han mostrar el seu rebuig més enèrgic a tots els fets anteriorment descrits i la seva
voluntat de retornar a Catalunya al marc Constitucional per recuperar la legalitat i
defensar les legítimes institucions i tornar a restaurar l‟Estatut d‟Autonomia de
Catalunya, violentat els dies 6 i 7 de setembre.
Atès que La Unió Europea i les seves principals institucions, Parlament Europeu,
Comissió Europea i Consell Europeu han mostrat el seu ple suport al Govern
d‟Espanya per tal que emprengui les mesures necessàries per retornar la legalitat a
Catalunya i per tal que es defensi el marc constitucional i per tant europeu.
Atès que cap país, a excepció de Veneçuela, ha mostrat el seu suport a les
acciones il·legals iniciades de forma unilateral pel Govern de la Generalitat i pel seu
President, Carles Puigdemont.
Atès que el Consell de Ministres del dia 21, i amb l‟acord del PSOE i C‟s va iniciar la
tramitació de l‟article 155 de la Constitució i va ser ratificat pel Senat el passat 27
d‟octubre per tal de retornar l‟autogovern de la Generalitat i garantir la legalitat i els
drets de milions de catalans.
Per tots aquests motius, proposem al Ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟aprovació
dels següents
ACORDS:
Primer.- Expressar el nostre suport en la defensa de la integritat d‟Espanya i la
defensa del marc constitucional i de l‟Estat de Dret i en l‟aplicació de les mesures
necessàries per recuperar la legalitat a Catalunya.
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Segon.- Manifestar el nostre compromís en la defensa de la Constitució Espanyola i
l‟Estatut d‟Autonomia que vàrem jurar o prometre al prendre possessió de la nostre
condició de càrrecs electes.
Tercer.- Mostrar el nostre rebuig a totes les iniciatives aprovades al Parlament de
Catalunya que vagi en contra de la Constitució, l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya i
la legalitat vigent.
Quart.- Traslladar els següents acords al Parlament de Catalunya, al Congres dels
Diputats i al Govern de la Generalitat i al Govern d‟Espanya.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
MOCIÓ 38.- PER LA PRESERVACIÓ DEFINITIVA DEL CARRER XIPRERET I
EL SEU ENTORN I LA POSADA EN MARXA DE LA COMISSIÓ DEL PEPPA PER
TAL DE NO PERDRE MÉS PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I HISTÒRIC A
L’HOSPITALET.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
MOCIÓ 39.- PER PRESENTAR LA CANDIDATURA DE L’HOSPITALET PER
SER LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2020.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
MOCIÓ 40.- PER LA PROMOCIÓ I VISIBILITAT DE L'ESPORT FEMENÍ DE
COMPETICIÓ.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
MOCIÓ 41.- PER A LA REVISIÓ I CONTROL DE LA CORRECTA APLICACIÓ
DE LES ORDENANCES FISCALS A LES GRANS SUPERFÍCIES I
FUNDACIONS.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
MOCIÓ 42.- EN DEFENSA DEL SECTOR DEL TAXI, CONTRA L’INTRUSISME
I LA DESREGULACIÓ.
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(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
CIUTADANS


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans,
RGE número 73722, d‟11 d‟octubre de 2017, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Directora del Gabinet de
l‟Alcaldia, Sra. Rosa Alarcón Montañés, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 73.722 a aquest Ajuntament, i a la que vam
sol·licitar pròrroga amb data 24 d’octubre de 2017, li comunico el següent:
L’article 13 de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern (LTAIBG) indica que en aquests moments cap
norma legal de caràcter estatal imposa als subjectes obligats la imposició de portar
una agenda de les seves activitats. Per aquest motiu, únicament es podrà
subministrar, la informació que s’hagi conservat, arxivat o que es pugui recopilar
pels mitjans a l’abast i sempre i quan no dificulti greument el funcionament del
servei.
Totes les despeses relacionades a la seva petició corresponen a reunions de treball
de l’Alcaldessa amb responsables d’institucions, periodistes i empreses de la ciutat i
de fora de la ciutat.
L’agenda pública institucional de l’Alcaldessa es publica cada dia en el web
municipal (www.l-h.cat).
L’objectiu d’aquestes sessions de treball és coordinar la implementació de nous
projectes estratègics, públics i privats, a la ciutat, difondre la realitat de L’Hospitalet i
desenvolupar projectes definits en el procés participatiu de L’Hospitalet On.
Les reunions de l’Alcaldessa tenen 3 escenaris definits:
-

Reunions a despatx, són sessions de treball (internes i externes a
l’Ajuntament) normalment amb documentació adjunta.
Reunions a institucions o entitats, són visites de coneixement i seguiment en
el lloc concret on s’estan desenvolupant els projectes de ciutat.
Trobades relacionals amb institucions, empreses, periodistes i entitats a
establiments de restauració de la ciutat per coordinar projectes i, alhora,
difondre els establiments de L’Hospitalet. De fet, el comerç i la restauració
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de la ciutat és el sector que major número de llocs de treball genera a la
ciutat i entre les funcions de l’Alcaldia està la de representar
institucionalment la ciutat.
Pel que fa a les referències concretes que ens demana podem indicar-li el següent:







Les despeses dels dies 12, 14 i 27 de gener, 13 d’abril, 6 i 16 de juny, 21 i
22 de setembre corresponen a trobades amb mitjans de comunicació per
explicar i difondre projectes i reforçar la imatge de la ciutat.
Les reunions dels dies 21 de gener i 4 de febrer corresponen a trobades
amb empreses interessades en presentar nous projectes a L’Hospitalet.
Les trobades del 26 de gener, 2 de febrer, 16 de març, 5 de juliol, 9, 17, 23 i
30 de novembre correspon a trobades amb entitats que col·laboren en
projectes de ciutat com el grup de pessebristes.
Les trobades del 13 de gener, 10 i 16 de febrer, 10 i 19 de març, 19 d’abril,
11 de maig, 21 de juny, 14 d’octubre, 10 de Novembre, 1 i 14 de desembre
correspon a trobades amb impulsors de projectes estratègics per a la ciutat
com el Centre de Medicina Tradicional Xinesa o projectes vinculats al
desenvolupament del Districte Cultural.
Les trobades del 29 de juny, 7 i 15 de setembre corresponen a trobades
amb alcaldes d’altres municipis per acordar polítiques de col·laboració entre
ciutats.

Als antecedents que obren en aquest Gabinet, no consta cap despesa corresponent
a l’1 d’octubre ni al 7 de desembre als restaurants que indiquen a la seva petició.
No obstant, li faig saber que el dia 1 d’octubre l’Alcaldessa estava a Madrid en una
activitat de partit, i que mai es carreguen despeses a l’Ajuntament d’actes
relacionats amb les activitats del partit de l’Alcaldessa.”


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 24 d‟octubre de
2017, pel portaveu del grup polític municipal de Ciutadans, Sr. Miguel García
Valle, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:

“Señor,
Respecto al ruego oral que formuló en el Pleno del 24 de octubre de 2017, con
número 1589 y según lo que dispone el artículo 55 (Ruegos y preguntas) del
Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada en el Pleno
ordinario del día 28 de noviembre de 2017, por el que ruegan a los regidores de los
grupos municipales que abandonaron el Pleno que no lo vuelvan a hacer, nos
damos por enterados de su petición.
Muy atentamente,”
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CUP-POBLE ACTIU


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUP-PA,
RGE número 68150, de 18 de setembre de 2017, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que
literalment diu:

“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 68150, de data 18 de setembre de 2017, i segons el que disposa l’article
55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en Ple Ordinari es
procedeix a continuació a donar resposta:
Pregunta única: Es vol conèixer si ha hagut un augment aquest estiu dels
robatoris als domicilis particulars en l’Hospitalet. Si aquest augment s’ha
notat més en certes zones o barris de la Ciutat i les dades estadístiques dels
cossos policials dels diferents robatoris aquest any 2017, i la seva
comparativa respecte a altes temporades estiuenques a la ciutat.
Segons les dades facilitades pels Mossos d’Esquadra, cos de seguretat competent
en la matèria, els robatoris en domicilis particulars en aquest municipi s’ha
mantingut estable en els darrers anys no resultant cap augment a considerar entre
les dades d’aquest estiu passat i les dades de començament de mandat.
Atentament,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUP-PA,
RGE número 68154, de 18 de setembre de 2017, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que
literalment diu:

“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 68154 i de data 18 de setembre de 2017, i segons el que disposa l’article
55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a: “irregular ocupació de la via pública
a la Rambla Just Oliveras de la ciutat...”, es procedeix a continuació a donar-li
resposta.
Pregunta número 1: Quin ha sigut el calendari d’inspeccions a les terrasses?
De manera rutinària, els inspectors visiten la Rambla per tal d’advertir verbalment
els establiments de l’obligació i necessitat de repintar les línies de delimitació així
com recordar-los articulats de l’ordenança de vetlladors. Així com, des del Servei de
Guàrdia Urbana, es fa un control d’acompliment d’aquesta normativa.
Pregunta número 2: Existeixen informes sobre aquestes inspeccions a les
terrasses?
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Cada cop que es realitza una visita a un local, el qual incompleix algun aspecte
normatiu, s’obra un acta en la que consta els aspectes detectats.
Pregunta número 3. Hi ha hagut sancions derivades d’aquestes inspeccions?
Quantes i en quins conceptes
De cada una de les actuacions realitzades s’han aplicat sancions, si la tramitació
així ho ha requerit, i el número total, en el decurs de l’any 2016 i el que duem del
2017 ha estat de 14, corresponents 3 al 2016 i la resta a l’any en curs.
Pregunta número 4. Qui és el responsable municipal de la realització
d’inspeccions municipals per a garantir el complement de els ordenances
vigents respecte a l’ús de l’espai públic i per a garantir que no hi hagi un ús
fraudulent del mateix per part del negocis privats?
La responsabilitat municipal sobre qüestions d’ocupació de via pública o ús
fraudulent de l’espai públic li corresponen a aquesta àrea de Seguretat, Convivència
i Civisme, la qual disposa del servei de mobilitat i via pública i de la Guàrdia Urbana
per tal que es dugui a terme l’acompliment de l’ordenança de vetlladors vigent.
Pregunta número 5. Què ha fet l’Ajuntament des que va tenir coneixement de
les denúncies recollides en aquest document sobre les irregularitats
manifestades respecte a l’ús de l’espai públic?
Quan l’ajuntament ha estat coneixedor de les denúncies ha actuat ràpidament
inspeccionant, advertint i/o sancionant cada un dels fets denunciats, mitjançant els
inspectors de via pública o el servei de la Guàrdia Urbana.
Pregunta número 6. Per què no s’ha donat una solució immediata a aquest ús
fraudulent de l’espai públic que és de tots les veïnes i veïns de l’Hospitalet, un
cop confirmat el coneixement d’aquestes irregularitats per part de la Guàrdia
Urbana?
Aquesta administració sempre ha actuat amb la màxima celeritat per a tractar
aquesta problemàtica en concret, donat que La Rambla Just Oliveres és una zona
de molta activitat d’oci, però a l’hora disposa d’un volum important d’habitatges i és
responsabilitat municipal vetllar pel descans i bon conviure de tota la ciutadania
resident a la zona.
Totes les actuacions es realitzen aplicant la normativa actualment vigent i cal
recordar-los que actualment està en tràmit una nova ordenança de vetlladors que
endurirà les sancions per tal d’evitar els abusos d’alguns dels locals de la zona.
Atentament,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUP-PA,
RGE número 74416, de 16 d‟octubre de 2017, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcaldia i Regidor de
Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 74416 i data 16 d’octubre de 2017 en relació a la Pobresa
Energètica i, segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a
efectes de què es contesti en el Ple del dia 24 d’octubre de 2017, i de la que es va
demanar un ajornament, procedim a continuació a donar-vos resposta.
Pregunta núm. 1: Com s’ha concretat el Pla contra la Pobresa Energètica a
l’any 2016 a L’Hospitalet? En quins conceptes i quantitats es justifica la
despesa global de 800.000 euros anunciada al novembre del 2015?
Tot seguit trobareu la relació de nombre de beneficiaris, nombre d’ajuts i tipus de
submninistrament. No podem identificar el nombre de rebuts atès que en alguns
ajuts es paga més d’un rebut: el trámit administratiu d’un ajut económic és el mateix
per un rebut que per més d’un, com que s’acumulen els rebuts impagats i es
treballa amb les companyies la comunicació per evitar el tall, es poden tramitar més
d’un rebut en el mateix ajut.
TRAMITACIONS ANY 2016
Tipus concepte
Subministrament electricitat Endesa
Subministrament electricitat Gas Natural
Subministrament electricitat Iberdrola
Subministraments aigua.
Subministraments altes / comptadors
Subministraments altres empreses
Subministraments gas. Endesa
Subministraments gas. Gas Natural
Subministraments gas. Iberdrola
TOTAL

Import ajut Nombre
d'ajuts
realitzats
155.031,25 €
1167
26.002,92 €
229
7.448,91 €
71
146.374,81 €
1308
1.956,40 €
11
5.717,30 €
37
16.486,23 €
151
38.550,04 €
422
2.186,15 €
26
399.754,01 €

3.42
2

Llars
740
165
43
887
10
32
110
300
16
2.303
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TRAMITACIONS ANY 2017

Tipus concepte

Import ajut

Subministrament electricitat EDP
Subministrament electricitat Endesa
Subministrament electricitat Gas Natural

Llars

1.410,55

10

6

145.134,73

1162

664

21.406,49

216

125

7.089,16

58

39

283,31

5

4

Subministrament electricitat Iberdrola
Subministrament gas EDP
Subministraments aigua.

Nombre d'ajuts
realitzats

117.162,45

1174

742

Subministraments altes / comptadors

1.708,29

6

6

Subministraments altres empreses

1.247,61

8

7

Subministraments gas. Endesa

16.153,85

178

119

Subministraments gas. Gas Natural

33.117,18

424

269

2.756,15
347.469,77 €

34
3.275

20
2.001

Subministraments gas. Iberdrola
TOTAL

De la subvenció de l’AMB fins el moment s’han fet ajuts per import de 747.223.77 €.
Pregunta núm. 2: Existeix algun informe que reculli el detall del pla contra la
Pobresa Energètica desglossat per campanyes i/o anys?
Els Serveis Socials desenvolupen les obligacions de la Llei 24/2015, de 29 de
juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica.
Pregunta núm. 3. Quin import s’adreçarà aquesta tardor/hivern 2017-2018 a
l’Hospitalet de Llobregat per a fer front a la pobresa energètica?
No hi ha una limitació; està en funció de la necessitat de la població.
Atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
CIUTADANS
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d‟acord amb el que
disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en temps i
forma 17 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
17 d‟octubre i 8, 9 i 13 de novembre de 2017 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
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literalment:
1.- RGE núm. 74.726, de 17 d’octubre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Exposición de motivos:
Visto el estado en que se encuentra la acera de la Calle Igualdad a la altura del
número 14, se adjunta fotografía.
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para mejorar el estado de la
acera de la Calle Igualdad a la altura del número 14. También les ruego se me
informe de la fecha en la que se llevará a cabo esta mejora.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 74726 y fecha 17 de octubre de 2017, según lo que dispone el artículo
55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el Pleno
Ordinario, sobre el estado de la acera en C/. Igualdad, 14, le informo que hemos
introducido esta incidencia en nuestro sistema de gestión.
Atentamente,”
2.- RGE núm. 74.729, de 17 d’octubre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Exposición de motivos:
Hemos recibido en este Grupo Municipal diversas quejas relativas al mal estado del
solar situado en la Avenida General Prim, a la altura del número 44.
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Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para mejorar el estado del
solar situado en la Avenida General Prim, a la altura del número 44, en el sentido
de limpieza, retirada de escombros, fumigación, …).”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 74729 y fecha 17 de octubre de 2017, según lo que dispone el artículo
55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el Pleno
Ordinario, sobre el estado del solar privado existente en C. General Prim, 44, le
informo que procedemos a inspección del solar y a las actuaciones posteriores
necesarias, que tratándose de un solar privado, se gestionarán desde el Servicio de
Urbanismo.
Atentamente,”
3.- RGE núm. 80.659, de 8 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Exposición de motivos:
En fecha 15 de septiembre con Registro General de Entrada número 67.699
presenté una pregunta al pleno con el siguiente literal: “El 22 de noviembre de 2016
el Pleno Municipal aprobó la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos “Para la
transparencia de los servicios funerarios municipales”.
En el tercer acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al Gobierno municipal a
asegurar el cumplimiento del artículo 3.2 de la Ley 2/1997 sobre Servicios
Funerarios, exigiendo a las entidades que prestan servicios funerarios que le
faciliten la información actualizada sobre prestaciones y precios y que sean
publicitados en la página Web del Ayuntamiento en un espacio de fácil acceso para
el ciudadano; resaltando, en particular, los servicios funerarios integrales sujetos a
precio público más económicos, a fin de que las personas que quieran acceder a
los citados servicios puedan disponer de esta información.
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En el cuarto acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al Gobierno municipal a
publicar en la Web municipal, de conformidad con lo estipulado en el artículo 13.4,
de la reiterada Ley 19/2014, la concesión (de fecha 16 de noviembre de 1987), de
los servicios funerarios en favor de la empresa: Funerària de l’Hospitalet, SA (en la
actualidad: Áltima Serveis Funeraris, S.L.); y en particular: a) Las condiciones y
obligaciones asumidas por los gestores con relación a la calidad, el acceso al
servicio y los requisitos de prestación del servicio; b) Los derechos y deberes de los
usuarios y c) Las facultades de inspección, control y sanción que puede ejercer la
Administración con relación a la prestación del servicio.
En el quinto acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al Gobierno municipal a
que publicite en el Diari de l’Hospitalet (tanto en formato papel como digital), como
mínimo trimestralmente, los servicios funerarios integrales más económicos sujetos
a precio público. La información ha de ser clara y comprensible y ha de detallar la
totalidad de servicios que se incorporan (Féretro, furgón de recogida local, personal
de recogida, sudario, enferetramiento, preparación del fallecido, materiales y
vestimiento, certificados e impresos, sala velatorio, uso oratorio, agenciado
sepultura, número recordatorios, tanatoestética y furgón de traslado al cementerio
local). Se hará mención en el anuncio de que los ciudadanos disponen de la
información detallada del resto de servicios funerarios y sus precios en la Web
municipal.
En el sexto acuerdo aprobado por dicho Pleno se afirmaba que El Ayuntamiento de
l’Hospitalet estudiará la posibilidad de operar mediante un operador municipal
propio.
Las medidas aplicadas por este gobierno municipal en referencia al tercer acuerdo
de la moción de Cs “para la transparencia de los servicios funerarios municipales”.
Las medidas aplicadas por este gobierno municipal en referencia al cuarto acuerdo
de la moción del grupo municipal de Ciudadanos “para la transparencia de los
servicios funerarios municipales”
Los motivos por los que tras 10 meses después de la aprobación de la moción del
Grupo Municipal de Ciudadanos “para la transparencia de los servicios funerarios
municipales” no se ha implementado el acuerdo número 5 de dicha moción.
El estado del estudio sobre la posibilidad de operar mediante un operador municipal
propio, tal y como afirma el sexto acuerdo de la moción del Grupo Municipal de
Ciudadanos “para la transparencia de los servicios funerarios municipales”
Pregunta:
Conocer las medidas aplicadas por este gobierno municipal en referencia al cuarto
acuerdo de la moción del grupo municipal de Ciudadanos “para la transparencia de
los servicios funerarios municipales”.
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Recibí respuesta del señor José Castro, con fecha 21/09/2017 donde literalmente
dice: “le informo que a partir del próximo mes de octubre, se encontrará colgado
en la web el pliego de condiciones de la concesión de servicios funerarios que
gestiona la empresa Funerària de l’Hospitalet, SA.”
Consultada la web municipal en fecha 08/11/2017, y una vez finalizado el mes de
octubre, no aparece publicada esta información, por lo menos en el apartado Per
temes: Serveis funeraris que es dónde el contribuyente haría una consulta de esta
información básica (se adjunta impresión de pantalla).
Pregunta:
Me gustaría conocer el link exacto en el que, según ustedes y des del mes de
octubre, está publicada en la web municipal la información siguiente:
-

-

La concesión (de fecha 16 de noviembre de 1987), de los servicios
funerarios en favor de la empresa: Funerària de l’Hospitalet, SA (en la
actualidad: Áltima Serveis Funeraris, S.L.)
Las condiciones y obligaciones asumidas por los gestores con relación a la
calidad, el acceso al servicio y los requisitos de prestación del servicio.
Los derechos y deberes de los usuarios.
Las facultades de inspección, control y sanción que puede ejercer la
Administración con relación a la prestación del servicio.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 80659 y fecha 8 de noviembre de 2017, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 28 de novembre
de 2017, en que solicitan el link exacto en el que está publicado en la web municipal
el “Pliego de condiciones” de la concesión de servicios funerarios que gestiona la
empresa Funerària de l’Hospitalet, S.A. (actualmente Áltima Serveis Funeraris,
S.L.), le informo que no ha sido posible su publicación en el mes de octubre, tal
como estaba previsto, y le comunico que se publicará antes del 30 de noviembre de
2017.
Atentamente,”

4.- RGE núm. 80.660, de 8 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
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del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Exposición de motivos:
En fecha 15 de septiembre con Registro General de Entrada número 67.699
presenté una pregunta al pleno con el siguiente literal: “El 22 de noviembre de 2016
el Pleno Municipal aprobó la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos “Para la
transparencia de los servicios funerarios municipales”.
En el tercer acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al Gobierno municipal a
asegurar el cumplimiento del artículo 3.2 de la Ley 2/1997 sobre Servicios
Funerarios, exigiendo a las entidades que prestan servicios funerarios que le
faciliten la información actualizada sobre prestaciones y precios y que sean
publicitados en la página Web del Ayuntamiento en un espacio de fácil acceso para
el ciudadano; resaltando, en particular, los servicios funerarios integrales sujetos a
precio público más económicos, a fin de que las personas que quieran acceder a
los citados servicios puedan disponer de esta información.
En el cuarto acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al Gobierno municipal a
publicar en la Web municipal, de conformidad con lo estipulado en el artículo 13.4,
de la reiterada Ley 19/2014, la concesión (de fecha 16 de noviembre de 1987), de
los servicios funerarios en favor de la empresa: Funerària de l’Hospitalet, SA (en la
actualidad: Áltima Serveis Funeraris, S.L.); y en particular: a) Las condiciones y
obligaciones asumidas por los gestores con relación a la calidad, el acceso al
servicio y los requisitos de prestación del servicio; b) Los derechos y deberes de los
usuarios y c) Las facultades de inspección, control y sanción que puede ejercer la
Administración con relación a la prestación del servicio.
En el quinto acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al Gobierno municipal a
que publicite en el Diari de l’Hospitalet (tanto en formato papel como digital), como
mínimo trimestralmente, los servicios funerarios integrales más económicos sujetos
a precio público. La información ha de ser clara y comprensible y ha de detallar la
totalidad de servicios que se incorporan (Féretro, furgón de recogida local, personal
de recogida, sudario, enferetramiento, preparación del fallecido, materiales y
vestimiento, certificados e impresos, sala velatorio, uso oratorio, agenciado
sepultura, número recordatorios, tanatoestética y furgón de traslado al cementerio
local). Se hará mención en el anuncio de que los ciudadanos disponen de la
información detallada del resto de servicios funerarios y sus precios en la Web
municipal.
En el sexto acuerdo aprobado por dicho Pleno se afirmaba que El Ayuntamiento de
l’Hospitalet estudiará la posibilidad de operar mediante un operador municipal
propio.
Las medidas aplicadas por este gobierno municipal en referencia al tercer acuerdo
de la moción de Cs “para la transparencia de los servicios funerarios municipales”.
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Las medidas aplicadas por este gobierno municipal en referencia al cuarto acuerdo
de la moción del grupo municipal de Ciudadanos “para la transparencia de los
servicios funerarios municipales”.
Los motivos por los que tras 10 meses después de la aprobación de la moción del
Grupo Municipal de Ciudadanos “para la transparencia de los servicios funerarios
municipales” no se ha implementado el acuerdo número 5 de dicha moción.
El estado del estudio sobre la posibilidad de operar mediante un operador municipal
propio, tal y como afirma el sexto acuerdo de la moción del Grupo Municipal de
Ciudadanos “para la transparencia de los servicios funerarios municipales”.
Pregunta:
Conocer las medidas aplicadas por este gobierno municipal en referencia al cuarto
acuerdo de la moción del grupo municipal de Ciudadanos “para la transparencia de
los servicios funerarios municipales”.
Recibí respuesta del señor José Castro, con fecha 21/09/2017 donde literalmente
dice: “le informo que a partir del próximo mes de octubre, se encontrará colgado
en la web el pliego de condiciones de la concesión de servicios funerarios que
gestiona la empresa Funerària de l’Hospitalet, SA.”
Consultada la web municipal en fecha 08/11/2017, y una vez finalizado el mes de
octubre, no aparece publicada esta información, por lo menos en el apartado Per
temes: Serveis funeraris que es dónde el contribuyente haría una consulta de esta
información básica (se adjunta impresión de pantalla).
Ruego:
Se publique en la web municipal, en el apartado Per temes: Serveis funeraris la
información siguiente:
-

-

La concesión (de fecha 16 de noviembre de 1987), de los servicios
funerarios en favor de la empresa: Funerària de l’Hospitalet, SA (en la
actualidad: Áltima Serveis Funeraris, S.L.)
Las condiciones y obligaciones asumidas por los gestores con relación a la
calidad, el acceso al servicio y los requisitos de prestación del servicio.
Los derechos y deberes de los usuarios.
Las facultades de inspección, control y sanción que puede ejercer la
Administración con relación a la prestación del servicio.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 80660 y fecha 8 de noviembre de 2017, según lo que dispone el
artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en
el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 28 de noviembre de 2017, sobre
publicación en la web municipal de una serie de informaciones relativas a Servicios
Funerarios, le informo que tomamos nota del mismo.
Atentamente,”

5.- RGE núm. 80.661, de 8 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Exposición de motivos:
En fecha 15 de septiembre con Registro General de Entrada número 67.699
presenté una pregunta al pleno con el siguiente literal: “El 22 de noviembre de 2016
el Pleno Municipal aprobó la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos “Para la
transparencia de los servicios funerarios municipales”.
En el tercer acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al Gobierno municipal a
asegurar el cumplimiento del artículo 3.2 de la Ley 2/1997 sobre Servicios
Funerarios, exigiendo a las entidades que prestan servicios funerarios que le
faciliten la información actualizada sobre prestaciones y precios y que sean
publicitados en la página Web del Ayuntamiento en un espacio de fácil acceso para
el ciudadano; resaltando, en particular, los servicios funerarios integrales sujetos a
precio público más económicos, a fin de que las personas que quieran acceder a
los citados servicios puedan disponer de esta información.
En el cuarto acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al Gobierno municipal a
publicar en la Web municipal, de conformidad con lo estipulado en el artículo 13.4,
de la reiterada Ley 19/2014, la concesión (de fecha 16 de noviembre de 1987), de
los servicios funerarios en favor de la empresa: Funerària de l’Hospitalet, SA (en la
actualidad: Áltima Serveis Funeraris, S.L.); y en particular: a) Las condiciones y
obligaciones asumidas por los gestores con relación a la calidad, el acceso al
servicio y los requisitos de prestación del servicio; b) Los derechos y deberes de los
usuarios y c) Las facultades de inspección, control y sanción que puede ejercer la
Administración con relación a la prestación del servicio.
En el quinto acuerdo aprobado por dicho Pleno se instaba al Gobierno municipal a
que publicite en el Diari de l’Hospitalet (tanto en formato papel como digital), como
mínimo trimestralmente, los servicios funerarios integrales más económicos sujetos

…/…

197

a precio público. La información ha de ser clara y comprensible y ha de detallar la
totalidad de servicios que se incorporan (Féretro, furgón de recogida local, personal
de recogida, sudario, enferetramiento, preparación del fallecido, materiales y
vestimiento, certificados e impresos, sala velatorio, uso oratorio, agenciado
sepultura, número recordatorios, tanatoestética y furgón de traslado al cementerio
local). Se hará mención en el anuncio de que los ciudadanos disponen de la
información detallada del resto de servicios funerarios y sus precios en la Web
municipal.
En el sexto acuerdo aprobado por dicho Pleno se afirmaba que El Ayuntamiento de
l’Hospitalet estudiará la posibilidad de operar mediante un operador municipal
propio.
Las medidas aplicadas por este gobierno municipal en referencia al tercer acuerdo
de la moción de Cs “para la transparencia de los servicios funerarios municipales”.
Las medidas aplicadas por este gobierno municipal en referencia al cuarto acuerdo
de la moción del grupo municipal de Ciudadanos “para la transparencia de los
servicios funerarios municipales”.
Los motivos por los que tras 10 meses después de la aprobación de la moción del
Grupo Municipal de Ciudadanos “para la transparencia de los servicios funerarios
municipales” no se ha implementado el acuerdo número 5 de dicha moción.
El estado del estudio sobre la posibilidad de operar mediante un operador municipal
propio, tal y como afirma el sexto acuerdo de la moción del Grupo Municipal de
Ciudadanos “para la transparencia de los servicios funerarios municipales”.
Pregunta:
Conocer las medidas aplicadas por este gobierno municipal en referencia al cuarto
acuerdo de la moción del grupo municipal de Ciudadanos “para la transparencia de
los servicios funerarios municipales”.
Recibí respuesta del señor José Castro, con fecha 21/09/2017 donde literalmente
dice: “le informo que a partir del próximo mes de octubre, se encontrará colgado
en la web el pliego de condiciones de la concesión de servicios funerarios que
gestiona la empresa Funerària de l’Hospitalet, SA.”
Consultada la web municipal en fecha 08/11/2017, y una vez finalizado el mes de
octubre, no aparece publicada esta información, por lo menos en el apartado Per
temes: Serveis funeraris que es dónde el contribuyente haría una consulta de esta
información básica (se adjunta impresión de pantalla).
Ruego:
Se publique en la web municipal, en el apartado Per temes: Serveis funeraris (se
adjunta copia) la misma información que se publicó en el Diari de L’Hospitalet, en
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fecha 16 de octubre de 2017 en la página 10 (se adjunta copia), de modo que el
contribuyente que acceda al apartado de Serveis Funeraris, identifique fácilmente la
tarifa más económica de servicios integrales.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 80661 y fecha 8 de noviembre de 2017, según lo que dispone el
artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en
el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 28 de noviembre de 2017, sobre
publicación en la web municipal de la misma información que se publicó en el Diari
de l’Hospitalet, en fecha 16 de octubre de 2017 en la página 10, relativa a Serveis
Funeraris, le informo que tomamos nota del mismo.
Atentamente,”
6.- RGE núm. 81.028, de 9 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Exposición de motivos:
En fecha 05/10/2017 con Registro General de Entrada número 72092 presenté la
siguiente pregunta al Pleno: “Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político
Municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que
se dispone en el artículo 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario del día 24 de octubre de 2017.
ATENDIDO a los riesgos de caída que actualmente existe en la zona fotografiada
de la Calle Peñíscola debido a la falta de medidas de seguridad para impedir el
acceso público a esta zona.
ATENDIDO a las situaciones degradantes y en contra de la seguridad y salubridad
pública que se están dando en la zona fotografiada, con casos concretos de
menores consumiendo alcohol y drogas.
Pregunta:
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Conocer por escrito las medidas que pretenda realizar este gobierno municipal para
evitar el riesgo de caídas que existe en la zona fotografiada de la Calle Peñíscola
(se adjunta fotografía)”
En la respuesta obtenida del señor José Castro dice textualmente: “Hemos
realizado inspección a la zona,…”
Pregunta:
Conocer la fecha o fechas en la que se inspeccionó la zona antes mencionada.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 81028 y fecha 9 de noviembre de 2017, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 28 de novembre
de 2017, en que solicitan conocer la fecha en que se inspeccionó la zona C/.
Peñíscola objeto de su pregunta del 5 de octubre pasado, le informo que la
inspección fue realizada el día 17 de octubre de 2017, por inspector de
coordinación territorial. Adjunto fotos de la inspección.
Atentamente,”
7.- RGE núm. 81.032, de 9 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Exposición de motivos:
En fecha 05/10/2017 con Registro General de Entrada número 72092 presenté la
siguiente pregunta al Pleno:
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 24 de octubre de 2017.
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ATENDIDO a los riesgos de caída que actualmente existe en la zona fotografiada
de la Calle Peñíscola debido a la falta de medidas de seguridad para impedir el
acceso público a esta zona.
ATENDIDO a las situaciones degradantes y en contra de la seguridad y salubridad
pública que se están dando en la zona fotografiada, con casos concretos de
menores consumiendo alcohol y drogas.
Pregunta:
Conocer por escrito las medidas que pretenda realizar este gobierno municipal para
evitar el riesgo de caídas que existe en la zona fotografiada de la Calle Peñíscola
(se adjunta fotografía)”
En la respuesta obtenida del señor José Castro dice textualmente: “… los técnicos
municipales están valorando la posibilidad de instalar algún elemento que impida el
acceso, para eliminar la posibilidad de que, por mal uso del espacio, pueda haber
algún accidente.”
Ruego:
Tras la valoración pertinente por parte de los técnicos municipales, que a la mayor
brevedad posible, se lleve a cabo la mejora que impida la posibilidad de accidentes
en esta zona.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 81032 y fecha 9 de noviembre de 2017, según lo que dispone el
artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en
el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 28 de noviembre de 2017, sobre
mejora que impida la posibilidad de caídas en zona de C/. Peñíscola, en el muro
que limita el Parc de Can Cluset, le informo que tomamos nota del mismo.
Atentamente,”
8.- RGE núm. 81.702, de 13 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
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Exposición de motivos:
En fecha 15/09/2017 con Registro General de Entrada número 67707 presenté la
siguiente pregunta al Pleno: “Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político
Municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que
se dispone en el artículo 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario del día 26 de septiembre de 2017.
Exposición de motivos:
El 27 de Junio de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat
aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos “Para la
accesibilidad universal de los pasos de peatones de L’H”.
En el PRIMER acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno municipal a que
adopte, de forma perentoria, los acuerdos necesarios para proceder a adaptar a los
requisitos de accesibilidad universal, en el marco de la Legislación vigente, los
pasos de peatones de las calles y cruces: -Avda. Carrilet esquina calle Famades;
Femades 122, 130; carrer Joan Pallarés; Riera de la Creu; carrer Santa Anna;
carrer Ciutat Comtal 5, 13; Ronda de la Torrassa 191; Travesera Collblanc esquina
Avda.Torrente Gornal; calle Juan Ramón Jiménez esquina Avda. Vilanova; Avda.
Cataluña esquina calle Alegría; carrer Empúries 8; Carretera Esplugues; carrer Pere
Pelegrí; Ermita de Bellvitge; Avenida América.
En el SEGUNDO acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno municipal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 13/2014, y para dar
cumplimiento a su deber de mantener en correcto estado los elementos que
garantizan la accesibilidad; a que adopte los acuerdos precisos para proceder al
correcto mantenimiento de los pasos de peatones de los cruces y calles (43) que se
relacionan en el Anexo de esta moción y de los que se aportan documentos
gráficos.
En el TERCER acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno municipal a que
impulse la creación de un Consejo Local de Accesibilidad, como órgano de
participación de los ciudadanos y de las entidades, en especial de los distintos
colectivos de personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y
seguimiento de esos planes de accesibilidad.
Pregunta: Conocer las medidas adoptadas por el gobierno municipal para el
cumplimiento del segundo acuerdo de la moción anteriormente mencionada.”
En la respuesta obtenida del señor José Castro dice textualmente:“… dichas
actuaciones están previstas en el marco de las Inversiones Financieramente
Sostenibles a desarrollar en el ejercicio 2018.”
Pregunta:
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Conocer el calendario concreto (previsión del mes concreto de ejecución) de cada
uno de los 43 puntos citados en nuestra moción y que según el Gobierno Municipal
dichas actuaciones están previstas en el marco de las Inversiones Financieramente
Sostenibles a desarrollar en el ejercicio 2018. En caso de que alguno de los 43
puntos citados no tenga previsto un calendario concreto de ejecución les ruego me
lo hagan saber también.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 81702 y fecha 13 de noviembre de 2017, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 28 de noviembre
de 2017, sobre medidas adoptadas por el gobierno municipal para el cumplimiento
del segundo acuerdo de la moción presentada por el Grupo Municipal de
Ciudadanos “Para la accesibilidad universal de los pasos de peatones de L’H”, tal
como les informé por escrito, dichas actuaciones están previstas en el marco de las
Inversiones Financieramente Sostenibles a desarrollar en el ejercicio 2018, y
forman parte de un contrato que se ejecutará para éstas y otras actuaciones. No es
posible concretar la fecha en que se ejecutará cada uno de los 43 puntos citados en
la moción.
Atentamente,”

9.- RGE núm. 81.705, de 13 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Exposición de motivos:
En fecha 15/09/2017 con Registro General de Entrada número 67706 presenté la
siguiente pregunta al Pleno: “Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político
Municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que
se dispone en el artículo 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario del día 26 de septiembre de 2017.
Exposición de motivos:
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El 27 de Junio de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat
aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos “Para la
accesibilidad universal de los pasos de peatones de L’H”.
En el PRIMER acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno municipal a que
adopte, de forma perentoria, los acuerdos necesarios para proceder a adaptar a los
requisitos de accesibilidad universal, en el marco de la Legislación vigente, los
pasos de peatones de las calles y cruces: -Avda. Carrilet esquina calle Famades;
Femades 122, 130; carrer Joan Pallarés; Riera de la Creu; carrer Santa Anna;
carrer Ciutat Comtal 5, 13; Ronda de la Torrassa 191; Travesera Collblanc esquina
Avda.Torrente Gornal; calle Juan Ramón Jiménez esquina Avda. Vilanova; Avda.
Cataluña esquina calle Alegría; carrer Empúries 8; Carretera Esplugues; carrer Pere
Pelegrí; Ermita de Bellvitge; Avenida América.
En el SEGUNDO acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno municipal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 13/2014, y para dar
cumplimiento a su deber de mantener en correcto estado los elementos que
garantizan la accesibilidad; a que adopte los acuerdos precisos para proceder al
correcto mantenimiento de los pasos de peatones de los cruces y calles (43) que se
relacionan en el Anexo de esta moción y de los que se aportan documentos
gráficos.
En el TERCER acuerdo de dicha moción se insta al Gobierno municipal a que
impulse la creación de un Consejo Local de Accesibilidad, como órgano de
participación de los ciudadanos y de las entidades, en especial de los distintos
colectivos de personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y
seguimiento de esos planes de accesibilidad.
Pregunta: Conocer las medidas adoptadas por el gobierno municipal para el
cumplimiento del primer acuerdo de la moción anteriormente mencionada.”
En la respuesta obtenida del señor José Castro dice textualmente:”… le informo
que algunos de los pasos de peatones están incluidos en las obras de urbanización
de determinadas calles de la Ciudad”.
Les hago saber que su respuesta no se ajusta a mi pregunta. De los 17 pasos de
peatones que se indicaban en la moción aprobada no se concretan en su respuesta
las medidas que el Gobierno Municipal ha llevado a cabo, o no, para cumplir con el
primer acuerdo de dicha moción.
Pregunta:
Conocer el calendario concreto (previsión del mes concreto de ejecución) de cada
uno de los 17 puntos citados en nuestra moción y que según el Gobierno Municipal
algunos de los pasos de peatones están incluidos en las obras de urbanización de
determinadas calles de la Ciudad. En caso de que alguno de los 17 puntos citados
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no tenga previsto un calendario concreto de ejecución les ruego me lo hagan saber
también.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 81705 y fecha 13 de noviembre de 2017, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 28 de novembre
de 2017, en que solicitan el calendario concreto de los 17 puntos citados en el
primer acuerdo de la moción “Para la accesibilidad universal de los pasos de
peatones de L’H”, le informo que, tal como ya les indiqué en anteriores escritos de
22 de septiembre, algunos de los pasos de peatones se encuentran subsumidos en
proyectos de urbanización de determinadas calles, y el resto en las actuaciones que
se desarrollarán en el marco de las Inversiones Financieramente Sostenibles a
desarrollar en el ejercicio 2018, por lo que no es posible facilitarles el calendario
concreto de ejecución de cada una de estas actuaciones.
Atentamente,”
10.- RGE núm. 81.709, de 13 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Exposición de motivos:
En fecha 05/10/2017 con Registro General de Entrada número 72088 presenté la
siguiente pregunta al Pleno: “Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político
Municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que
se dispone en el artículo 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, hace el siguiente ruego para que sea contestado
en el próximo Pleno Ordinario del día 24 de octubre de 2017.
Exposición de motivos:
Dada la falta de limpieza en la zona de acceso al bloque de viviendas W47 situado
en Avenida Can Serra, tal y como se puede ver en la fotografía adjunta.
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ATENDIDO que el Artículo 63 de la Normativa de Convivencia y Civismo afirma
que: "Es consideren com a via pública i, per tant, de responsabilitat municipal, els
passeigs, les avingudes, els carrers, les places, les voreres, els camins, els jardins,
les zones verdes, les zones terroses, els ponts, els túnels per a vianants i altres
béns de propietat municipal destinats directament a l’ús comú general dels
ciutadans i de les ciutadanes. S’exceptuen, pel seu caràcter no públic, les
urbanitzacions privades, els passatges, els patis interiors, els solars, les galeries
comercials i similars, el manteniment d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic
dels quals correspon a particulars, sigui la propietat única, compartida o en règim de
propietat horitzontal. No obstant això, l’Ajuntament exercirà el control de la neteja, la
salubritat, la seguretat i l’ornat públic d’aquests elements".
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para realizar una correcta
limpieza en la zona de acceso al bloque W47 de Avenida Can Serra.”
Les hago saber que su respuesta no se ajusta a mi pregunta. En ningún momento
les solicito el calendario de limpieza de la zona ni la existencia de la aplicación
“Neteja L’H” que conozco demasiado bien.
En la respuesta obtenida del señor José Castro dice textualmente:”…introducimos
en nuestro sistema de gestión una incidencia para que los servicios de limpieza
procedan a inspección de la zona y las actuaciones oportunas”.
Ruego:
Se realicen las gestiones necesarias para que se adecente la zona referida
anteriormente a la mayor brevedad posible.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 81709 y fecha 13 de noviembre de 2017, según lo que dispone el
artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en
el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 28 de noviembre de 2017, sobre
limpieza en la zona de acceso al bloque de viviendas W47 situado en Av. Can
Serra, le informo que el día 24 de octubre se realizó un servicio con el equipo de
hidrolimpieza en esta zona.
Atentamente,”

11.- RGE núm. 81.710, de 13 de novembre de 2017.
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“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Exposición de motivos:
Visto el estado en que se encuentra el acceso al colegio público Bernat Metge en la
calle França de nuestra ciudad (se adjunta fotografía).
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para mejorar el estado de la
acera de acceso al colegio público Bernat Metge.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 81710 y fecha 13 de noviembre de 2017, según lo que dispone el
artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en
el Pleno Ordinario del 28 de noviembre, sobre el acceso a l’Escola Bernat Metge, le
informo que tomamos nota del mismo.
Atentamente,”

12.- RGE núm. 81.712, de 13 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Exposición de motivos:
Visto el estado en que se encuentra la entrada acera de la Calle Portugal a la altura
del número 46A, se adjunta fotografía.
Ruego:
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Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para mejorar el estado de la
acera de la Calle Portugal a la altura del número 46A. También les ruego se me
informe de la fecha en la que se llevará a cabo esta mejora.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 81712 y fecha 13 de noviembre de 2017, según lo que dispone el
artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en
el Pleno Ordinario del 28 de noviembre, sobre el estado de la acera en C/. Portugal,
46A, le informo que procedemos a inspección para localizar la incidencia, y una vez
localizada la introduciremos en el sistema de gestión para su resolución.
Atentamente,”

13.- RGE núm. 81.714, de 13 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Exposición de motivos:
Visto el estado en que se encuentra la entrada acera de la Calle Primavera a la
altura del número 45, se adjunta fotografía.
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para mejorar el estado de la
acera de la Calle Primavera a la altura del número 45. También les ruego se me
informe de la fecha en la que se llevará a cabo esta mejora.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 81714 y fecha 13 de noviembre de 2017, según lo que dispone el
artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en
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el Pleno Ordinario del 28 de noviembre, sobre el estado de la acera en C/.
Primavera, 45, le informo que hemos introducido esta incidencia en nuestro sistema
de gestión.
Atentamente,”
14.- RGE núm. 81.717, de 13 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Pregunta:
Conocer el calendario de las próximas sesiones previstas del: “Grup de treball de
l’ordenança de Serveis Funeraris”.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 81717 y fecha 13 de noviembre de 2017, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 28 de noviembre
de 2017, en que solicitan conocer el calendario de las próximas sesiones previstas
del “Grup de treball de l’ordenança de Serveis Funeraris”, le informo que estamos
pendientes de la asignación de letrado que pueda substituir, de forma provisional, al
titular nombrado para la función de secretario de este grupo de trabajo, que se
encuentra en situación de baja laboral. Cuando se produzca este relevo se podrá
restablecer el calendario de las sesiones de trabajo.
Atentamente,”
15.- RGE núm. 81.718, de 13 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
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Pregunta:
Conocer el calendario de las próximas sesiones previstas de la: “Comissió Mixta
(Generalitat - Ajuntament de l’Hospitalet - AAVV) de seguiment de les obres de la
línia 9”.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecto al escrito que han presentado en fecha 13 de noviembre de 2017 en el
Registro General de Entrada de este Ayuntamiento con número 81718, en relación
con el calendario de la Comisión Mixta formada para el seguimiento de las obras de
la línea 9 del metro y, según lo que dispone el artículo 55 (Ruegos y Preguntas) del
Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada en el Pleno
ordinario del día 28 de noviembre actual, procedemos a continuación a dar
respuesta.
Pregunta número 1: “Conocer el calendario de las próximas sesiones previstas de
la Comissió Mixta (Generalitat-Ajuntament de l’Hospitalet-AAVV), de seguimiento de
la línea 9”
Respuesta: La convocatoria de las sesiones de la Comissió Mixta se realiza desde
la Generalitat de Catalunya. Desde la última sesión, celebrada el pasado 12 de
junio de 2017 no ha habido ninguna convocatoria, por lo que no hay calendario
fijado. La previsión es realizar un encuentro antes de finalizar este año 2017.
Cordialmente,”
16.- RGE núm. 81.720, de 13 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Pregunta:
Conocer el calendario de las próximas sesiones previstas del: “Grup de treball del
nomenclàtor del Districte II”.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
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pel regidor de Districte II, Collblanc-La Torrassa, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
d’aquest Ajuntament amb número 81.720, de data 13/11/2017 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el proper dia 28 de novembre
de 2017 en relació a: “Conocer el calendario de las próximas sesiones prevista del
Grup de treball del nomenclàtor del Districte II”
Dir-vos que de moment no hi ha dates concretes al calendari, ja que es va crear
amb la previsió de futures propostes de nom per a nous espais al Districte.
Ben atentament,”
17.- RGE núm. 81.722, de 13 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Pregunta:
Conocer el calendario de las próximas sesiones previstas del: “Grup de treball del
projecte d’ordenança de tinença d’animals”.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcaldia i Regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 81722 i data 13 de novembre de 2017 en relació a la
Ordenança de Tinença d’Animals, procedim a continuació a donar-vos resposta.
Pregunta: Conèixer el calendari de les properes reunions previstes del “Grup
de Treball del projecte d’ordenança de tinença d’animals”.
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En aquest moment no hi ha calendari de reunions ja que l’esborrany de
l’avantprojecte de l’ordenança es troba en fase de revisió per part de la Secretaria i
l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament.
Atentament,”
PP
Per part dels regidors del grup polític municipal del Partit Popular, d‟acord amb el
que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en temps i
forma 6 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
23, 26 d‟octubre i 8, 10 i 14 de novembre de 2017 i, per tant, amb més de 6 dies
hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 76.318, de 23 d’octubre de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de noviembre de 2017.
Este Portavoz y su grupo municipal
Ruega:
La retirada inmediata de los carteles situados en la fachada del Ayuntamiento de
L'Hospitalet en la parte que da al Edificio B, primera planta así como los carteles
que han colocado en los pasillos relacionados con propaganda ilegal según el
tribunal constitucional.
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En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García
Mompel, que literalment diu:
“Respecto al ruego presentado en el Registro General de entrada con número
76318, de fecha 23 de octubre de 2017, según lo que dispone el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno, en relación a “carteles colocados relacionados con
propaganda ilegal”.
He de comunicarle que los grupos municipales que incumplen el artículo 73 de la
ordenanza municipal de civismo, han sido informados verbalmente, por agentes de
la Guardia Urbana, de la obligación de retirar los elementos instalados sin
autorización en las dependencias municipales. Si el requerimiento no fuese
atendido se procedería a la tramitación del correspondiente expediente
sancionador.
Atentamente,”
2.- RGE núm. 77.395, de 26 d’octubre de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de noviembre de 2017.
Tenemos constáncia de que personal eventual y cargos de confianza de diferentes
Àreas, Grupos Políticos, etc. secundaron la huelga del pasado dia 3 de Octubre.
Por todo ello, este regidor solicita conocer:
-

El número total de eventuales y cargos de confianza que secundaron la
huelga, desglosado por Áreas y en caso de los grupos políticos desglosado
por cada uno de ellos.

-

El importe total desglosado por Areas y Grupos Politicos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 77395 i data 26 de octubre de 2017 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui

…/…

213

contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de novembre de 2017, en
relació a:
“Tenemos constancia de que el personal eventual y cargos de confianza de
diferentes Áreas, Grupos Políticos, etc. secundaron la huelga del pasado 3 de
Octubre.
Por todo ello, este regidor solicita conocer:
El número total de eventuales y cargos de confianza que secundaron la
huelga, desglosado por Áreas y en caso de los grupos políticos desglosado
por cada uno de ellos.
El importe total desglosado por Áreas y Grupos Políticos.”
En quant el decret que afecta a la nòmina per haver exercit el dret a la vaga del dia
3 d’octubre del 2017 estigui confeccionat, els hi facilitarem la informació sol·licitada.
Cordialment,”

3.- RGE núm. 80.633, de 8 de novembre de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de noviembre de 2017.
En el parque del Creixell a qui en el barrio de San José, hay un Pipí can, que estos
días de lluvia se ha inundado con mas de 30 cm. de agua.
Hablando con los vecinos que llevan a sus perros, parece ser que llevan unos años
luchando con el ayuntamiento para que se arregle este desperfecto, así mismo para
que se agrande el pipí can.
Me comentan que hace unos meses recibieron una carta diciéndoles que se había
aprobado el presupuesto y que en breve se empezarían las obras.
Por todo ello, esta regidora solicita conocer:


Cuando esta previsto que se inicien las obras, ya que os vecinos piensan
que serán en Noviembre.



Tiempo previsto para la ejecución de dicha obra.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
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pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 80633 y fecha 8 de noviembre de 2017, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 28 de noviembre
de 2017, sobre actuaciones de ampliación y remodelación del área de recreo para
perros existente en el parque Can Creixells, le informo que el proyecto se encuentra
aprobado y adjudicado, y el inicio de las actuaciones está previsto para diciembre
de 2017.
El tiempo de ejecución está previsto en tres meses.
Atentamente,”
4.- RGE núm. 80.634, de 8 de novembre de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de noviembre de 2017.
Repasando el proyecto del ensanche del barrio del Centro y observamos la falta de
servicios necesarios en el entorno de dicha zona.
Por todo ello, este portavoz solicita
Conocer:
1. Si está previsto la colocación de alguna farmacia.
2. Cuál será el CAP que se les asignará a los nuevos vecinos.
2.1.- En caso de ser el del Centro, está previsto incrementar las
instalaciones, los auxiliares, enfermeros y/o médicos. Que se nos detallen
cantidades por especialidad.
3. Se tiene pensado realizar alguna instalación deportiva, centro educativo,
etc...
3.1.- que se detallen por tipología.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
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pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecto al escrito que han presentado en fecha 8 de noviembre de 2017 en el
Registro General de Entrada de este Ayuntamiento con número 80634, en relación
con las promociones de viviendas en los barrios del Centre y de Sant Josep (rambla
Marina/av. Carrilet, Remonta, camí de la Riereta y calle Leonardo da Vinci) y, según
lo que dispone el artículo 55 (Ruegos y Preguntas) del Reglamento Orgánico del
Pleno, a efectos de que sea contestada en el Pleno ordinario del día 28 de
noviembre actual, procedemos a continuación a dar respuesta.
Pregunta número 1: “Si está previsto la colocación de alguna farmacia”.
Respuesta: Las farmacias son negocios particulares y responden a intereses de
mercado. Es un negocio regulado que no permite su implantación sin cumplir
diversos requisitos regulados por la Ley 31/1991 de ordenación farmacéutica de
Catalunya, no siendo competencia municipal su autorización. Lo que sí se puede
indicar que en las promociones indicadas más arriba hay disponibilidad de locales
comerciales para implantar este tipo de negocio.
Pregunta número 2: “Cuál será el CAP que se les asignará a los nuevos vecinos.
2.1. En caso de ser el del Centro, está previsto incrementar las instalaciones, los
auxiliares, enfermeros y/o médicos. Que se nos detallen cantidades por
especialidad”.
Respuesta: En el sector Leonardo da Vinci existe una reserva de suelo para la
implantación por parte de la Generalitat de un nuevo CAP.
Pregunta número 3: “Se tiene pensado realizar alguna instalación deportiva, centro
educativo, etc. 3.1. Que se detallen por tipología”.
Respuesta: En el sector Camí de la Riereta hay suelo destinado al uso de
equipamiento docente. Su desarrollo dependerá de la demanda que se genere
derivada de los nuevos sectores y de la dinámica poblacional actual, que se deberá
valora conjuntament con el Departament d’Ensenyament de la Generalitat y el
Ayuntamiento.
Cordialment,”
5.- RGE núm. 81.220, de 10 de novembre de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de noviembre de 2017.
Tenemos constáncia de que personal eventual y cargos de confianza de diferentes
Àreas, Grupos Políticos, etc. secundaron la huelga del pasado dia 8 de noviembre.
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Por todo ello, este regidor solicita conocer:
-

El número total de eventuales y cargos de confianza que secundaron la
huelga, desglosado por Áreas y en caso de los grupos políticos desglosado
por cada uno de ellos.

-

El importe total desglosado por Áreas y Grupos Políticos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 81220 i data 10 de novembre de 2017 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de novembre de 2017, en
relació a:
“Tenemos constancia de que el personal eventual y cargos de confianza de
diferentes Áreas, Grupos Políticos, etc. secundaron la huelga del pasado 8 de
noviembre.
Por todo ello, este regidor solicita conocer:
El número total de eventuales y cargos de confianza que secundaron la
huelga, desglosado por Áreas y en caso de los grupos políticos desglosado
por cada uno de ellos.
El importe total desglosado por Áreas y Grupos Políticos.”
En quant el decret que afecta a la nòmina per haver exercit el dret a la vaga del dia
8 de novembre del 2017 estigui confeccionat, els hi facilitarem la informació
sol·licitada.
Cordialment,”

6.- RGE núm. 82.102, de 14 de novembre de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de noviembre de 2017.
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En relación a la celebración en el recinto de la Farga de la pista de hielo y ante el
comunicado emitido por Bargelona Pista de Gel.
Este regidor y su grupo municipal solicitan,
CONOCER:


Si los contactos que ha tenido este ayuntamiento con los promotores de la
Pista de Gel en el recinto de la farga, les ha indicado el motivo por el cual
este año no se celebra. En caso afirmativo explicar cuales han sido.



Qué actividades ha planificado este consistorio para sustituir el de la pista de
hielo con el fin de poder ofrecer un servicio de ocio a la ciudadania durante
esas fechas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de entrada con número
82102, de fecha 14 de noviembre de 2017, según lo que dispone el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno, en relación a “celebración en el recinto de La
Farga de la posta de hielo (…)”, se procede a continuación a dar respuesta:
Pregunta número 1: Si los contactos que ha tenido este ayuntamiento con los
promotores de la Pista de Gel en el recinto de la Farga, les ha indicado el
motivo por el cual este año no se celebra. En caso afirmativo explicar cuáles
han sido.
La edición 2017 del parque de Navidad “Kaliu Park” se celebrará, al igual que en
ediciones anteriores, en el recinto de La Farga. Este parque dispondrá de pista de
hielo, tobogán de hielo y otras muchas actividades.
Este ayuntamiento ha encomendado a La Farga el desarrollo y montaje de este
parque que dispondrá de diversas actividades destinadas a todo el público, alguna
de ellas gratuitas, las cuales acompañaran a la pista y al tobogán de hielo.
Pregunta número 2: Qué actividades ha planificado este consistorio para
sustituir el de la pista de hielo con el fin de poder ofrecer un servicio de ocio a
la ciudadanía durante esas fechas.
Las actividades de ocio previstas para el parque “Kaliu Park” no han sufrido ninguna
anulación y por ello se celebraran, como en ediciones anteriores, tal y como
establece la nota de prensa del 13 de noviembre, la cual podrán consultar
accediendo al siguiente enlace:
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http://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/ciutat//journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/12204847
Atentamente,”
ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d‟acord amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s‟han formulat en temps i forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General el dia 6 de novembre de 2017 i, per tant, amb més de 6 dies
hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 79.692, de 6 de novembre de 2017.
“Antoni Garcia, Portaveu del grup Polític d’esquerra republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diferents veïns del carrer França 29 ens han fet arribar queixes de soroll i olors
provocats per la realització de l’activitat del local d’assaig, situat al carrer França 29
PB-H (local número 1773):
-Té coneixement l’Ajuntament de l’Hospitalet d’aquests fets?
-Ha rebut alguna instància o instàncies de veïns?
-Han estat contestades aquestes instàncies?
-Quines mesures ha dut a terme l’Ajuntament de l’Hospitalet per solucionar
aquestes queixes dels sorolls i olors denunciades pels veïns?
-El local té permís per desenvolupar les activitats de local d’assaig?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 79692, de data 6 de novembre de 2017, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
del mes de novembre, en relació a: “local d’assaig del carrer França, 29...”
Els faig saber que per tal de donar resposta a les diferents preguntes que ens
formulen ens cal un aplaçament per tal de recavar tota la informació necessària.
Atentament,”

2.- RGE núm. 79.693, de 6 de novembre de 2017.
“Antoni Garcia, Portaveu del grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En diferents concentracions i actes organitzats per l’ANC, Ômnium Cultural i
diferents entitats i partits polítics membres de la Guàrdia Urbana de paisà realitzen
fotografies a les persones concentrades.
-Per quin motiu es realitzen aquestes fotografies a les persones que es manifesten?
-Les gravacions efectuades pels membres de paisà de la Guàrdia urbana mitjançant
qualsevol tipus d’aparell estan legalment autoritzades?
-Quin comandament de la Urbana i càrrec polític ordena fotografiar a les persones
que participen en les concentracions o manifestacions?
-Existeix un fitxer fotogràfic de la Guàrdia Urbana sobre manifestacions i
concentracions amb dades protegides?
-Quin ús es fan d’aquestes imatges?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 79693,de data 6 de novembre de 2017, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
del mes de novembre, en relació a: “fotografies realitzades durant concentracions i
actes organitzats per l’ANC, Õmnium Cultural i diferents entitats i partits polítics...”
els faig saber que és necessari un ajornament per tal de poder recavar tota la
informació necessària per a donar resposta a les seves peticions.
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Atentament,”
CUP-PA
Per part dels regidors del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu, d‟acord
amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟ha formulat en
temps i forma 1 pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el
dia 7 de novembre de 2017 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquesta pregunta als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriu
literalment:
1.- RGE núm. 80.225, de 7 de novembre de 2017
““Khristian Giménez Márquez, regidor portaveu del grup municipal de la CUPPoble Actiu.
EXPOSICIÓ DE FETS
Donats els fets que enumerem a continuació:
- 12/12/2016
El grup municipal CUP-Poble Actiu presenta una sol·licitud
d’informació al registre general de l’Ajuntament, demanant per què s’ha tancat la
zona de jocs infantils, ubicada a la plaça Sènia de l’Hospitalet de Llobregat.
- 06/04/2017 Quatre mesos després, té lloc una compareixença entre el portaveu
del grup, Khristian Giménez Márquez, i el coordinador del Districte II, D. C.. Allà
es facilita informació verbalment, i s’adquireix el compromís de lliurar un informe
al grup municipal.
- 11/07/2017 Després de nombroses trucades sol·licitant l’informe, des del
districte es comunica que les dades que es demanen són a l’EPHUS (Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat).
- 25/07/2017 El regidor fa una pregunta in voce al Ple.
- 26/09/2017 Al grup municipal es rep la resposta, a la qual hi diu literalment “per
tal de donar compliment a la seva demanda d’informació, cal que ens faci arribar
el detall del que necessiten”.
SOL·LICITUD
Donat que fa 9 mesos que el grup municipal CUP-Poble Actiu porta demanant
aquesta informació, sol·licitem a l’EPHUS un informe escrit explicant per què es va
tancar la zona de jocs infantils de la Pl. Sènia l’estiu del passat any 2016, amb una
relació detallada dels fets, de les queixes i denúncies interposades per part de les
veïnes i també de les reunions mantingudes, i una còpia digitalitzada de la
documentació que s’escaigui.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel regidor de Districte II, Collblanc-La Torrassa, Sr. Cristian Alcázar
Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
d’aquest Ajuntament amb número 80.225, de data 07/11/2017 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el proper dia 28 de novembre
de 2017 en relació a: “Sol·licitem a l’EPHUS un informe escrit explicant per què es
va tancar la zona de jocs infantils de la PL. Sènia del passat any 2016, amb una
relació detallada dels fets, de les queixes i denúncies interposades pel part de les
veïnes i també d eles reunions mantingudes...”
Dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Precs i preguntes, a veure. Per aquí no n‟hi ha. Precs i preguntes, grup de
Ciutadans? No en tenen? D‟acord. Partit Popular.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Nosotros el 23 de octubre hicimos una petición para que se respetase la neutralidad
de las instituciones y se instase a los grupos que habían puesto en la fachada
consignas políticas.
Me consta, bueno nos lo han dicho por escrito, pero me consta que hoy la Guardia
Urbana ha instado a estos grupos políticos a quitarlas. Nuestra pregunta es, bueno,
cuánto tiempo se les ha dado y qué sucede si se niegan a ello.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. ¿Los tres? Pues venga, uno a uno.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
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Afrontamos una campaña electoral con las consiguientes pegadas de carteles y
demás y no hay espacios de libre disposición. Están los pirulís, no sé si se había
previsto por parte del Ayuntamiento de poner algo, o facilitar algo para poder poner
los carteles o lo propio de una campaña electoral.
Después volvemos a pedir la documentación del plan director del arbolado. Lo
hemos pedido ya varias veces, lo solicitamos en una reunión, ya se nos dijo que se
nos haría llegar y nosotros quisiéramos tener esa documentación.
Y por otro lado también, asistimos el otro día que el árbol de la plaza del
Ayuntamiento, el árbol de Navidad, el abeto que se ha instalado es un árbol que
está cortado. Entonces nosotros, esto es un prec, que para el próximo año el árbol
sea vivo, sea un árbol vivo que luego se pueda trasplantar en algún lugar.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Primer, una pregunta. A la Junta de Govern Local del passat 29 de novembre del
2016, just ara fa un any, es va aprovar el conveni de col·laboració entre
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat i el clúster de la indústria audiovisual de
Catalunya per promoure, impulsar i desenvolupar diferents iniciatives relatives a la
indústria audiovisual a la ciutat. Volem saber quin és l‟estat de desenvolupament del
citat conveni, les iniciatives que s‟estan portant a terme, el seu estat actual i
perspectives de futur sobre aquest conveni.
I després una altra cosa, que era sobre el camí d‟accés al riu. Sabeu que hi ha un
problema al camí d‟accés al riu perquè hi ha moltes queixes dels usuaris, perquè
s‟ha produït abans d‟arribar a la tanca que fa el camí tan estret, s‟ha produït com un
desnivell que és perillós pels usuaris d‟això i volíem saber què s‟està fent, si està
prevista alguna actuació i com s‟arreglarà aquesta situació.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo tinc un prec per a l‟àrea d‟educació. No sé si se escucha, esto es la obra que se
está ahora mismo haciendo de una promoción de la llave de oro en calle Nazaret,
en el entorno de plaza Europa. Lleva tres semanas de obra permanente, de un
ruido insoportable para los vecinos y las vecinas que vivimos allí. Hay escuelas, hay
guarderías, hay institutos públicos. El nivel de contaminación acústica y ambiental
es bárbaro.
Es un sistema para construir, bueno, yo nunca lo había visto. Meten las vigas a
martillazo limpio, con una gran grúa y lo meten a martillazo limpio. Yo no sé quien
ha inventado esto, si esto se ajusta a normativa pero yo hago un prec para que esto
se revise por el perjuicio que tiene sobre la situación climática, lo que estamos
viviendo actualmente con la contaminación en todos los ámbitos, esto es
totalmente, digámoslo, insoportable, y denunciable yo creo, inclusive.
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Por tanto el prec. Silencio, silencio. Ese era otro video. Por tanto la pregunta es si
puede el Ayuntamiento intervenir sobre esta obra concreta, y sobre si hay otras en
previsión que apliquen este método constructivo. Yo siempre había visto los
encofrados para hacer las construcciones, por lo tanto, y el prec es sino en tal caso
que se revise todo lo revisable para evitar este método constructivo, que me parece
primitivo cuanto menos. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, muy rápido. Un ruego. Es que Ana tiene razón, pero en lo que dice, y hoy
cuando cortaron el árbol ese tan grande, una lástima que se pierda, pero es que al
final traer uno con el cepellón y todo eso, al final estos árboles tan grandes hemos
tenido experiencias ya con el Pino de la Remonta, se mueren. Y valen mucho más
caro.
Por tanto, aquí cabría otra cosa. Es decir, si al final queremos tener un pino,
hombre, no tiene porque ser un abeto, ya que hemos adoptado a Papá Noel porque
no podemos adoptar el pino este que tenemos en la plaza y adornarlo y evitar de
sacrificar un pino tan grande.
Es una lástima que, de verdad, con la carencia que hay, yo es un ruego porqué,
porque al final traer un abeto, traerlo con el cepellón, cuesta mucho más dinero,
luego al final se muere seguro. De hecho, díganme ustedes si se ha salvado alguno
de los que hemos tenido aquí. Yo lo sé, porque todo pino que tiene más de un año
o dos, se muere sin remedio.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Yo he dicho un árbol vivo. He dicho un árbol vivo.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Por lo tanto, ruego que si hemos adoptado a Papá Noel, oiga que adoptemos al
pino que tenemos aquí y lo adornemos y hacemos un pino además de Papá Noel.
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¿Por qué no? Yo lo ruego y así evitamos sacrificar un pino.

SRA. ALCALDESSA
Estamos en precs i preguntes. A ver estamos haciendo, estamos en precs i
preguntes.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, es un ruego.

SRA. ALCALDESSA
Yo entiendo, vale, usted ha hecho un reprec, ha hecho la Sra. González un prec
que es que se mire de sustituir un árbol como el que tenemos y hemos tenido en los
últimos años, por una especie viva que se pueda trasplantar. Vamos… un
momento. Este no se puede trasplantar. Lo que ella plantea es otra cosa y por tanto
vamos a ver, daremos las…

Parla el Sr. Miguel García sense micròfon.

Sí, sí, lo he entendido perfectamente.

Parla el Sr. Miguel García sense micròfon.

Pero Sr. García por favor, por favor. Está todo grabado y por tanto leeremos con
mucha atención su pregunta, su prec o su… como se califique.
Respecto al resto, tomamos nota y haremos la contestación por escrito. Para la
tranquilidad del Sr. Nieto, por qué es un tema que parece que es como más
urgente, desde el área de urbanismo, mañana sin falta harán una inspección.
Yo no soy ninguna técnica pero entiendo que la fórmula constructiva es el pilotaje y
esto hace mucho ruido, y lo recuerdo porqué cuando llegó el AVE se hicieron las
pantallas con un sistema que era muy ruidoso y que generaba muchos problemas,
desde un punto de vista de la contaminación acústica. Vamos a ver si esta empresa
ha pedido el permiso de obras en estas condiciones y veremos si realmente, tal
como usted comenta, hay un ruido excesivo, veremos si se puede hacer algún tipo
de medición y de control para que no haya en exceso unas molestias fuera del
horario un poco razonable para que la empresa pueda hacer bien, pero vamos a
verlo.
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En el resto de comentarios, lo haremos llegar, también la Sra. Carballeira
comentaba el tema del rio, no sé si el Sr. Castro quiere comentar algo sobre…

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies. Sí, en principi hi ha un petit esllavissament al camí del riu a la zona
estreta i el què farem és, com fem sempre, retirar-ho. És degut a les últimes pluges,
s‟ha esllavissat, netejarem el camí i l‟obrirem.
Ja sabeu que hi ha un projecte molt més gran que abasta això i que permetrà un
accés més ample. Avui per avui només tenim un metre d‟amplada per accedir-hi.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs si no hi ha cap prec ni cap pregunta aixequem la sessió.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca
la sessió essent les vint hores i cinquanta minuts, del dia vint-i-vuit de novembre de
dos mil disset, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

