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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 1/2017
Data: vint-i-quatre de gener de dos mil disset
Hora: 17.05h fins 22.44h
Lloc: Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
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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
Juliana Carballeira Pascual
Ivan Nieto Martínez
Sonia Esplugas Gonzalez
Pedro Alonso Navarro
Fco. Javier Martín Hermosín
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
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Regidor
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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 20 DE DESEMBRE DE 2016.
Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 20 de desembre 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
Bona tarda a tots i a totes, comença el Ple ordinari del mes de gener, Sra.
Secretària.
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, té la paraula el Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa, per fer dos breus comentaris. Un respecte al número 4, és
el segon acord d‟aquest sentit que portem a l‟aprovació d‟aquest Ple, en aquest cas
és l‟aprovació de l‟Acta de delimitació del terme amb el Prat de Llobregat, en aquest
cas és l‟aprovació de l‟Acta en desacord amb el municipi del Prat, que tal i com vam
explicar a la Comissió Informativa, el desacord ve fonamentalment en els dos punts
en que no només és el límit entre Hospitalet i el Prat, sinó en el cas nord HospitaletEl Prat-Cornellà i en el cas sud Hospitalet-El Prat-Barcelona. Els desacords, de fet
aquesta mateixa Acta va ser aprovada la setmana passada, si no recordo
malament, la setmana passada o fa 15 dies a l‟Ajuntament del Prat, que es va
sotmetre a aprovació aquesta Acta de delimitació en desacord, allà es va aprovar
per unanimitat, i el desacord ve fonamentalment per, diguéssim, les diferències
fonamentalment que El Prat manté amb el seu límit amb Cornellà, pel que fa a la
banda per sobre del nostre límit en els terrenys on s‟ubica el camp de futbol de
l‟Espanyol i el centre comercial Splau, que ells mantenen allà una diferent
interpretació i llavors, per guardar la seva coherència en aquest sentit, el límit que
nosaltres establim al llarg de la llera del riu Llobregat, en el punt mig, ells,
diguéssim, per coherència amb el que defensen en aquell altre àmbit, per això hi ha
aquest desacord.
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I respecte a l‟acord número 5, que és l‟aprovació de la modificació puntual del Pla
General Metropolità en el barri de Santa Eulàlia, aquest és un acord que ja vam
portar a aprovació en el mes de novembre, respecte d‟aquell acord que es va fer al
mes de novembre respecte d‟ara, ha hagut, si s‟ho han pogut mirar, algunes petites
modificacions del que es va plantejar en aquell moment, que tenen a veure amb el
tema dels metres destinats a zona verda per una banda, el fet que es desafecta un
habitatge més del carrer Narcís Monturiol, que en l‟aprovació que portàvem al mes
de novembre eren una sèrie d‟habitatges que estaven afectats per vial i quedava
una finca que és un habitatge que tampoc s‟aprovava, que també s‟incorpora, i
també després de parlar amb alguns grups municipals que s‟han interessat per
aquest dictamen i després d‟haver parlat també amb la propietat de la finca que
dóna façana al carrer de Santa Eulàlia, el que faríem en la tramitació és ampliar el
percentatge de metres de sostre que es destina a habitatge de protecció oficial. Per
tant, aquestes serien les modificacions respecte del dictamen que es va sotmetre a
aprovació en el mes de novembre.

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)
Bona tarda a tothom, gràcies Alcaldessa. Assabentat de l‟1, 2, 3 i 7, i a favor de la
resta.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, bona tarda. A favor dels punts 4, 5 i 6, i assabentada dels altres.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom. Ens donem per assabentades dels punts 1, 2 i 3, ens
abstindrem en el 4, votarem en contra del cinquè. Aquest és el tercer Ple, com
explicava el responsable de l‟Àrea, on debatrem sobre aquesta qüestió. Primer, un
dictamen al novembre de l‟any passat, a proposta del Govern, que va ser rebutjat.
Segon, una moció al desembre passat, a proposta de Ciutadans, que va ser
aprovada. I tercer, un nou dictamen ara al gener, a proposta també del govern,
suposem que pactada amb alguna altra força del Ple.
Es torna a plantejar la modificació de PGM al barri de Santa Eulàlia, sota la
presentació d‟una permuta del model d‟ús d‟una prevista zona verda, que obriria
l‟accés a la plaça Camilo José Cela des del carrer de Santa Eulàlia, per un canvi en
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la qualificació urbanística de la plaça Francesc Macià, on es reconeixeria la plaça,
aquella plaça, com a zona verda, tot i que sigui plenament gris.
Estaríem d‟acord en aturar el procés d‟expropiació dels habitatges afectats per
antics plans urbanístics, ja superats del carrer Santiago Rossinyol, però tornem a
estar en contra de la construcció d‟un nou bloc d‟habitatges al carrer de Santa
Eulàlia, encara que aquest bloc permeti l‟accés de la plaça Camilo Jose Cela.
Al barri calen zones verdes i d‟esbarjo, i no creiem que calgui la construcció d‟un
nou bloc d‟habitatges, que segurament afavorirà a alguna empresa constructora i
que incrementarà, encara més, la densitat de població del barri i de la ciutat.
La continuïtat de la façana del carrer Santa Eulàlia és possible sense encara més
construccions, al nostre entendre, obrir la plaça Camilo José Cela des del carrer
Santa Eulàlia, podria oferir més espais de trobada al veïnat.
Ens abstindrem del punt 6 i ens donem per assabentades del punt 7, tot i que ens
agradaria explicar les nostres propostes com a grup municipal, sobre la proposta de
pressupost general, presentada per l‟exercici 2017 pel govern.
Bé, quant a increment d‟ingressos, nosaltres fèiem una proposta d‟incrementar l‟IBI
fins a un 1,06 de coeficient, per usos diferenciats, industrials, comercial, oficines,
etc, per a valors cadastrals superiors a 350.000 euros, fets que per nosaltres
garantirien que aquesta pujada no afectés a la petita i mitjana empresa, veritable
motor econòmic de la nostra ciutat.
Quant a reducció de despeses, fèiem algunes propostes com la reducció del
capítol, article 22, en un milió d‟euros en la seva totalitat, definint i optimitzant en
funció de les necessitats reals aquest article. Aquesta partida global actualment és
de més de 83 milions d‟euros, un 35,11% del total del pressupost, i contempla com
a despeses principals els estudis tècnics a tercers, els subministraments de
materials, com d‟oficina, i d‟altres despeses diverses. Per tant, entenem que fent
una revisió acurada es podria reduir la despesa en aquests conceptes.
Una segona proposta de reducció del capítol, l‟article 13, el programa 1320 de
“Seguretat i Ordre Públic” en un 2% de la seva totalitat. Aquesta partida suposa
actualment 22 milions d‟euros, un 9,34% del total del pressupost, i entenem que és
una de les partides menys transparents, tenint en compte que existeixen despeses i
unitats d‟intervenció, de les quals nosaltres som, creiem que són clarament
innecessàries, com alguns dels cotxes sobrevalorats que s‟han adquirit durant els
últims mesos o que es pretenen adquirir durant el proper any, i l‟esmentada tantes
vegades unitat especial d‟intervenció immediata de la Guàrdia Urbana d‟aquest
Ajuntament.
Aquestes fonts, conjuntament amb l‟increment ja proposat a l‟avantprojecte, que
són més de 12 milions d‟euros, generen noves capacitats de destinació a d‟altres
partides pressupostàries les quals podrien ser, al nostre entendre:
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Complir, per exemple, els compromisos amb treballadors i treballadores municipals,
segons allò establert al seu conveni col·lectiu i als annexos.
Incrementar la partida en serveis socials, el programa econòmic 2311, en un 10%,
1.100.000 euros, actualment aquesta dotació és de 11 milions i escaig d‟euros, un
4,68% del pressupost total, i els àmbits d‟actuació haurien de ser o haurien de ser al
nostre entendre: la pobresa energètica i l‟eficiència energètica; l‟habitatge i el
lloguer social; el suport jurídic, mediació per al lloguer social i les ajudes per les
persones afectades pels desnonaments; i per últim l‟atenció primària a famílies de
serveis socials.
Una altra proposta que fèiem seria incrementar la partida en àmbits d‟igualtat i
LGTBI, el programa econòmic 2312, en un 15%, uns 185.000 euros. Actualment la
dotació és de 1.200.000 euros, que seria aproximadament un 0,53% del pressupost
total.
També proposàvem incrementar la partida en cooperació, programa econòmic
2314, en un 20%, uns 110.000 euros. Actualment aquesta dotació és de 546.000
euros, i al voltant d‟un 0,23% del pressupost total. Els àmbits d‟actuació per
nosaltres haurien de ser l‟atenció als refugiats i d‟altres emergències socials al
municipi.
Per últim, un parell de propostes més podrien ser, serien, incrementar la partida en
manteniment de centres educatius, el programa econòmic 3230, en un 15%, uns
900.000 euros. Actualment la dotació és de més de 6 milions d‟euros, un 2,56% del
pressupost. Creiem que s‟han de garantir les reparacions pendents de tots els
centres educatius de la ciutat, tot sol·licitant els permisos per realitzar obres de
major importància per corregir les instal·lacions obsoletes que encara tenim avui dia
a la ciutat.
Per últim, incrementar la partida en participació, el programa econòmic 9240, en un
50%, uns 300.000 euros. Actualment aquesta dotació és de 600.000 i escaig, un
0,26% del pressupost total. Els àmbits d‟actuació haurien de ser dotar, per exemple,
de programes específics sobre projectes participatius que es treballin als Consells
de Districte i que aquests tinguin capacitat de decisió vinculant sobre aquestes
pròpies partides.
Conjuntament amb aquestes mesures especifiques de partides pressupostàries,
des de la CUP-Poble Actiu sol·licitem que es doti de les partides pressupostàries
necessàries, per tal de poder realitzar, durant el primer semestre, els estudis
relatius als costos de municipalització dels següents serveis públics, i que es
presentin les dades al Ple del mes de setembre d‟aquest any. Els serveis públics
dels quals demanem aquests informes serien: el servei d‟abastiment d‟aigua; el
servei d‟escoles bressol; els serveis de neteja i recollida d‟escombraries i residus,
que encara esperem; i els serveis funeraris. Gràcies.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del Partit Demòcrata ens posicionarem. Ens donem per assabentats dels
punt 1, 2, 3 i 7, i votarem a favor del 4, 5 i 6.
Quant al tema del pressupost, manifestar, com ja vam dir en el seu dia, que ens
hagués agradat que haguessin estat recollides certes demandes del nostre partit i
de molts altres, d‟altres formacions de grups municipals, perquè entenem que han
estat uns pressupostos que es podien millorar molt i que en moltes ocasions el
diàleg que s‟estableix no és prou afinat per aconseguir certes coses que creiem que
serien unes millores per a la ciutat.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, ens donem per assabentats del dictamen número 1, del número 2, del número 3
i del número 7, votem a favor del 4 i del 5, i ens abstenim del número 6.
Sobre el dictamen número 5, doncs una de les qüestions per les quals ens havíem
abstingut nosaltres en l‟anterior dictamen que és similar a aquest, perquè únicament
s‟han incorporat alguns tipus d‟elements, canviem el vot, doncs perquè s‟ha
complert una de les propostes que havíem efectuat com a Esquerra Republicana, i
és que s‟augmentés el percentatge del sostre destinat a habitatge de protecció
oficial. Des del nostre grup municipal sempre hem mantingut que calia donar també
solució a les persones que viuen als habitatges del carrer Rusiñol i també davant de
la demanda d‟expropiació que han fet els propietaris dels terrenys del carrer Santa
Eulàlia, que volien que s‟executés i que està en fase d‟execució, doncs veient
l‟informe del pèrit judicial immobiliari, aquesta expropiació costaria a l‟Ajuntament
gairebé 3 milions d‟euros, una quantitat per nosaltres molt alta i que significaria
reduir el que serien partides importants del pressupost en d‟altres àmbits, com
l‟àmbit social. Per tant, amb la incorporació d‟aquesta proposta, acceptada per
l‟equip de govern, d‟augmentar el percentatge d‟habitatge de protecció oficial, doncs
el nostre grup municipal votarà a favor.
Respecte al número 6, voldríem posar de manifest la situació d‟abandonament en la
que es troba el mercat del Torrent Gornal i creiem que aquí l‟equip de govern ha de
desenvolupar una política clara de dinamització de les parades i de dinamització
d‟aquest tipus de mercat municipal.
I envers el donar compte que avui es fa del tema dels pressupostos, doncs
assenyalar que la nostra abstenció, com la d‟altres grups, però en aquest cas la
d‟Esquerra Republicana, la abstenció als pressupostos, doncs ha de significar, i així
esperem que es compleixi amb les modificacions de crèdit que es puguin anar
succeint en els propers mesos, doncs que s‟ha augmentat la partida destinada als
esplais d‟aquesta ciutat, que s‟haurà d‟augmentar, també el compromís per part de
l‟equip de govern, d‟augmentar la partida de foment de la cultura catalana, també el
desenvolupament de més recursos per el pla contra la violència masclista, les
polítiques de LGTBI, la dotació de més partida per la rehabilitació d‟habitatges de la
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nostra ciutat i també la incorporació dels recursos suficients per lluitar contra el que
seria la pobresa energètica que afecta als nostres ciutadans de manera important. I
també creiem, doncs com així s‟ha acordat en el tema dels pressupostos, es
comencin a materialitzar aquells tipus d‟inversions que han establert en el Pla
d‟Inversions Municipals, com són per exemple, que el casc antic de la nostra ciutat,
el carrer Xipreret, doncs sigui rehabilitat durant aquest any 2017 amb algun tipus de
projecte.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí, ens donem per assabentats de l‟1 al 3 i el 7, votem a favor del 4, ens abstenim
del 5 i votem en contra del 6.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, bona tarda, ens donem per assabentats de l‟1 i del 2, també del 3, aquí volem
mostrar la nostra preocupació pel desenvolupament de l‟escola de música donats
aquests canvis. L‟escola municipal de música és un projecte que va iniciar la nostra
coalició amb l‟objectiu de millorar la igualtat d‟oportunitats, l‟equitat i la cohesió
social a la nostra ciutat, amb un projecte fonamental que és el de la música a les
escoles. Per nosaltres l‟educació artística és una vesant molt important pel
desenvolupament educatiu dels nostres infants i representa un salt qualitatiu per a
l‟educació a la nostra ciutat. Els projectes conjunts entre l‟escola municipal de
música i les escoles de la ciutat, han tingut un èxit indubtable. Esperem que aquest
canvi d‟adscripció que treu l‟escola municipal de música de l‟àrea d‟Educació per
passar-la a Cultura, no suposi també un canvi de la filosofia i els objectius que per a
nosaltres ha seguit un projecte tan important com és apropar i garantir l‟accés a
l‟educació artística dels infants i de la nostra ciutat.
Després, nosaltres ens abstindrem del punt 4, perquè aquesta pugna entre
municipis considerem que aquest tema ha d‟arribar quan hi hagi un acord i un
consens, no entenem, o sigui, ens abstenim.
I respecte al punt 5, bé, nosaltres no hem canviat el vot, continuarem votant en
contra, nosaltres entenem que la zona de la plaça de Francesc Macià hagi de
regularitzar-se, ja que porta molts anys essent zona verda i no carrer. Entenem i
estem d‟acord amb la clàusula 15 de la zona del carrer Santiago Rusiñol, però
estem en desacord amb la nova clau 18, diuen que guanyem zona verda, però
només la guanyem sobre el paper, que es posa com una nova zona verda una zona
que porta molts anys consolidada, la realitat és que ens quedem igual i, a més,
construïm un edifici nou a una zona actualment qualificada com a zona verda i que
passa a ser edificable amb la modificació d‟aquest PGM, no va en la creació d‟un
pas en planta baixa que acabarà essent un focus de problemes de civisme i si no al
temps. Hem de plantejar solucions integrals per garantir el dret a l‟habitatge i no
continuar potenciant el mercat privat especulatiu que ens ha portat a la crisi i que
s‟empenyen en continuar portant endavant. No generen riquesa, generen
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endeutament de les famílies i desigualtat social, hi ha d‟altres solucions ja que es
pot expropiar a preu de zona verda i obrir la zona verda cap el carrer, i les mitgeres
es poden transformar en jardins verticals amb una estructura nova. Hi ha solucions,
d‟altres solucions i no aquesta.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
En el punt sisè, volem fer alguna pregunta per aclariments, fem “acuse de recibo”
de la decisió de l‟Associació de Concessionaris de Parades Interiors, de la renuncia
del conveni d‟obertura, tancament, neteja i manteniment, ja que estan en el seu dret
de fer-ho. Tot i així tenim alguna qüestió.
D‟una banda, per què es pren aquesta decisió? sembla una obvietat. Després
¿quina diferència hi ha entre el cost assumit per les noves taxes, aquests 128.500
euros, i el cost del servei? ¿Per què no es va fer abans la petició o la inclusió de la
proposta inicial de modificació d‟Ordenances Fiscals i Preus Públics? La proposta
està registrada el 17 d‟octubre. ¿Això respon a una mala planificació o una decisió
sobtada, un error de càlcul? I també, d‟altra banda, si hi ha d‟altres mercats afectats
o en aquesta situació o “règim”. Gràcies.
Perdó, i sobre el número 7 ens donem per assabentats, simplement traslladar la
nostra opinió i demanar a l‟equip de govern que aquelles partides que s‟aprovin via
mocions en aquest Ple, doncs que el govern executi aquells acords de Ple, que
tinguin correspondència, òbviament, amb el desenvolupament de la part executiva
per part del govern municipal. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias Alcaldesa. Vamos a ver, en el número 1 nos damos por
enterados, en el 2 también, en el tercero también, en el cuarto votaremos a favor,
en el sexto estaremos de acuerdo. En el quinto votaremos en contra, porque,
bueno, Sr. Belver, usted es de los que dice a la tercera era la vencida, cuando se le
mete una cosa en la cabeza y quiere que salga, al final usted tiene argumentos de
una forma u otra para que salga, por tres veces lo ha tenido que traer este tema
aquí, para que al final se lo apruebe este Pleno, ya hemos visto las votaciones, por
lo tanto, es lo que hay. Lo que pasa es que uno no acaba de entender y asimilar
como hay grupos que cambian de criterio de una votación a otra, con argumentos
falaces y engañosos, cuando estamos hablando de que el techo para ese barrio es
741 metros de promoción pública y hay un argumento aquí un poco peregrino para
decir, no, es que ahora cambiamos por esto. Pero en cualquier caso allá cada uno
con lo que vota y como responder ante los vecinos.
Miren, nosotros venimos diciendo a lo largo del tiempo que una zona de verde que
está proyectada desde el año 76, se ha de mantener como zona verde, no es
inamovible nada, pero en cualquier caso entendemos que ese barrio lo merece y le
hace falta ¿no? porque venimos diciendo que los barrios de esta ciudad necesitan
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esponjarse y necesitan tener áreas de recreo, áreas que les hace mucha falta por la
densidad que tienen. Pero parece que el modelo de ciudad que nosotros pensamos
no es el que piensa el gobierno y evidentemente mientras que pueda sacar
adelante sus tesis aquí en este Pleno, con las cosas que están ocurriendo en
cuanto a cambios de criterio, pues me parece bien, es legítimo y nada que decir.
Pero me parece que venimos diciendo aquí que nosotros tenemos conceptos de
barrios diferentes ¿no? barrios de una velocidad, de primera, y barrios que
entendemos que no se merecen inversiones, cuando además en los planes
generales metropolitanos vienen haciéndose hincapié en que esos son desde el
año 76, zonas verdes.
Nosotros no estaríamos en desacuerdo en que, por ejemplo, en la plaza Camilo
José Cela que entendemos que está abandonada y degradada, que de alguna
manera recalificar sólo las viviendas de la calle Santiago Rusiñol, para que ningún
vecino pierda su casa, pero es un tema muy puntual, el resto es que no hay
voluntad de hacer un barrio como el que yo creo que se merece Santa Eulalia, un
barrio, no diré que digno, porque ya lo es, sobre todo por la gente que vive en él,
pero un barrio que tenga los servicios que tiene que tener. Tenemos la oportunidad
de hacerlo y cuando se dice, no, es que nos puede costar tres millones, pues mire,
eso calculado por ustedes, pero en cualquier caso, aunque fueran tres millones,
pues de los 15 millones que tenemos en el PIM igual podíamos para otras
cuestiones, previstos para el distrito cultural, que esto sí les gusta a ustedes airearlo
mucho, pues podíamos hacerlo para abrir esa plaza Camilo José Cela.
En cualquier caso, me parece, y lo reitero otra vez, que el concepto y el modelo de
ciudad que ustedes tienen, es un modelo que nada tiene que ver con el que
pensamos los que pensamos de verdad en clave social, y darle a los barrios lo que
se merecen ¿no? Miren, nos duele mucho que al final, por parte de este gobierno
que habla siempre y que dice que va a hacer cosas en los barrios y que lo promete
y que se hacen grandes conferencias, al final se quede en agua de borrajas, nos
gustaría que de verdad se tomaran acciones y que se hicieran, y cuando tenemos
la oportunidad no lo hacemos, y nos duele de verdad, porque entendemos que ha
habido una época, en este propio gobierno, el del Partido Socialista, que sí se tenía
en cuenta eso, pero llevamos un tiempo que parece que lo olvidamos, nos hemos
abducido con los grandes proyectos, las grandes Manhattan y demás, y estamos
olvidando, sinceramente, lo que realmente hoy necesitan nuestros barrios.
Es lo que nosotros constatamos con lo que nos dicen los vecinos, no entiendo
porque esa sensibilidad, que fue tan buena en unos años de gobierno de este
propio gobierno, se está perdiendo poco a poco, no sabemos a qué obedece. Yo,
les vamos a invitar a que vayan retomando esa sensibilidad e inviertan ustedes más
en los barrios. Por lo tanto, por eso votaremos en contra, porque tenemos un
concepto distinto de modelos de ciudad.
En cuanto al 7, vamos a votar también en contra en coherencia con lo que hemos
votado otras veces, evidentemente…perdón, nos damos por enterados, perdón,
quería decir, nos damos por enterados, pero saben que hemos votado en contra,
porque entendemos que los presupuestos generales del ejercicio 2017 adolecen de
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una falta de sensibilidad también social, algo que también echamos de menos en
los presupuestos. Es verdad que se hacen algunos esfuerzos, pero no son
suficientes, lo hemos pedido por activa y por pasiva, y ustedes, pues bueno, han
hecho, con su maquinaria de convencer y de incluso agrupar a gente que en teoría
no se la dieron en las urnas, pero han sabido hacerlo y sacan adelante las cosas. Y
qué vamos a hacer, es lo que hay, esperemos que en el futuro los ciudadanos de
Hospitalet vayan tomando nota y se den cuenta de cómo se actúa para hurtarle,
incluso en los presupuestos a los propios vecinos, cosas que entendemos nosotros
que deberían estar y que en su momento no se recogieron.
Por lo tanto, dándonos por enterados, teníamos que hacer esa crítica de que la
sensibilidad social anda desapareciendo en un gobierno que en sus días y que
algunos estábamos ahí apoyando, pero nos dimos cuenta que eso se perdía y,
evidentemente, pues tenemos que decirlo aquí. Retomen esa sensibilidad y sobre
todo la sensibilidad de lo que representa este Pleno, de lo que representa este
Pleno que estamos hablando, y se lo reitero otra vez, de que ustedes en el fondo no
son mayoría en votos y hay que tener en cuenta lo que dice este Pleno y no aplicar
rodillos de una forma u otra, porque hay muchas formas de aplicar rodillos, y usted
Sr. Belver es especialista en eso, sabe hacerlo muy bien, sabe que siempre se lo
he dicho, pero bueno, oiga, tiene usted esa habilidad, pues el que compre que
compre, nosotros no compramos, porque nosotros tenemos muy claro lo que
queremos para esta ciudad. Muchas gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Jo faria...justificaria una mica el per què des del govern s‟ha aprovat i es va
proposar i l‟Alcaldessa ha signat el Decret, de canvi d‟adscripció de l‟Escola de
Música, Centre de les Arts, de l‟àrea d‟Educació a l‟àrea de Cultura. Com molt bé es
deia, l‟Escola de Música és un projecte sòlid, és un projecte encara en creixement,
però força consolidat després de deu anys de funcionament, i després,
evidentment, d‟una reflexió important, vam arribar a la conclusió que per consolidar
i, fins i tot, expandir i refermar el model d‟escola de música, i ara diré quin és, es
podria funcionar amb més facilitat i amb més possibilitats des de l‟àrea de Cultura.
I quan parlo del model d‟escola de música a què em refereixo, l‟escola de música té
un element diferencial respecte d‟altres, hem de dir que l‟Escola de Música de
l'Hospitalet ha estat referent i ha estat inspiradora d‟altres escoles de música en
d‟altres municipis, i tothom remarca el fet que l‟alumne aprèn ja tocant, ja des del
moment que inicien la seva formació, l‟Escola de Música i sobretot gràcies al seu
equip, a la seva directora i a aquest model d‟èxit que tenim, els alumnes comencen
ja a formar part de grups, a actuar amb una rapidesa important, en les festes de
barri, en les Festes de Primavera, el toc d‟inici, per exemple, l‟ànima mater en
participació a les entitats, és l‟Escola de Música.
I per tant, hi ha aquest component de difusió, de dimensió cultural d‟aquesta escola,
evidentment té una dimensió educativa, hi ha moltes parts d‟hores i de professorat
que es dediquen a les escoles ordinàries, per tant, aquesta dimensió educativa està
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ja garantida i es preserva perfectament, però volem consolidar un dels eixos
estratègics que al “L‟Hon” es va plantejar, que és la música en viu com element viral
d‟atracció cultural. La música en viu és estratègica per a la nostra ciutat, tenim
tradició, tenim locals, i tenim un altre projecte magnífic que es gestiona des de
l‟àrea d‟Educació, que és el projecte “Casa de la Música”, que és el projecte on
intervé també el departament de Cultura, la sala Salamandra i l‟Ajuntament de
l'Hospitalet, que és un model també molt educatiu, de dimensió educativa, en
aquest cas d‟una activitat que és estrictament cultural.
Es podria haver traslladat el projecte “Casa de la Música” a Educació? em
semblava que no, que era més correcte que des de l‟àrea que ja està amb aquest
projecte “Casa de la Música”, on s‟està fent impuls dels músics joves, dels grups
emergents, etc, que ha estat un element de formació, de producció, de difusió del
que fan aquests grups joves, l‟Escola de Música està fent pràcticament el mateix,
de fet estan compartint cada vegada més projectes. Per tant, per potenciar aquesta
dimensió cultural de l‟Escola de Música, es va decidir fer aquest traspàs i
bàsicament això ho explicaria.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, algun aclariment que demanava el Sr. Nieto respecte del tema del mercat del
Torrent Gornal, segons el que hi havia vigent al contracte i les condicions, el mercat
tenia dos mesos per avisar, diguéssim, de la renuncia a no continuar amb el
conveni, ho va fer amb dos mesos justos, l‟avís que no volia continuar fent ells
directament el contracte, diguéssim, de manteniment, neteja, del mercat, per tant,
va ser a partir del mes de novembre que nosaltres vam començar a analitzar tot el
tema de costos, per generar la nova taxa, o sigui, es modifica la taxa perquè a partir
d‟ara serà l‟Ajuntament qui es faci càrrec d‟aquest contracte, per això es modifica la
taxa perquè els concessionaris pagaran major taxa, perquè deixen de pagar el
manteniment. És a dir, no és més gravós per als concessionaris, perquè els
concessionaris el que deixen de pagar directament com a comunitat de propietaris,
diguéssim, de la qual l‟Ajuntament també participa amb les parades buides, aquí ja
no pagaran, sinó que ho pagaran en forma de taxa.
Per a ells no és més gravós, el que haurem de veure quan tinguem finalitzat el
contracte de la neteja, manteniment, tancament i obertura del mercat, haurem de
veure per a l‟Ajuntament, que entenem molt probablement que tindrà un major
dèficit, per dir-ho d‟alguna manera, un major cost directe per l‟Ajuntament, per una
banda perquè haurem de continuar pagant les parades que són nostres i haurem de
veure quin és el resultat del concurs d‟adjudicació del nou contracte. Però el fet que
no s‟hagués incorporat a les taxes en el seu moment, era perquè no teníem la
comunicació, per part dels concessionaris del mercat, que no volien continuar
exercint ells la gestió directa.
Respecte de l‟altra qüestió de la modificació del Pla General, és evident i ha sortit
en diverses ocasions, no en aquest dictamen, sinó en molts altres, el model de
ciutat, evidentment, cada grup municipal planteja el seu, també ho fan en el moment
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de les eleccions, fa la seva oferta a la ciutat i als ciutadans i ciutadanes, de quin
entenem que és el model de desenvolupament, de creixement, de destí
pressupostari i de com prioritzem les diferents polítiques, i els ciutadans i
ciutadanes trien l‟opció que millor els hi sembla i, evidentment, cada grup polític,
doncs tenim el nostre model. En aquest cas el Sr. Miguel García deia: “nuestro
modelo no es el suyo”, es lógico son fuerzas políticas diferentes, con lo cual hasta
aquí nada que decir.
Lecciones de sensibilidad pocas, de políticas sociales ninguna, y si usted quiere ver
la evolución del gobierno municipal, de la participación de la aportación a las
políticas sociales o de acompañamiento a las familias y a las personas con mayores
dificultades, es hacer un estudio, si no quiere de los presupuestos, para que no sea
lo que presuponemos, sino de las sucesivas liquidaciones de los presupuestos,
verá el porcentaje de recursos públicos que se destinan a las políticas sociales o a
las políticas de cualquier otra característica, en el conjunto del presupuesto
municipal. Creo que eso, que es un dato objetivo, porque ya no es un presupuesto,
sino que es liquidación de los presupuestos, donde se ve cada año en qué se ha
gastado el dinero público, ahí verán ustedes o verá usted, si en el año 2005 se
gastaba el 5, el 10, el 15, el 20 o el 60, y si en el año 2015 se gastaba el 5, el 10, el
15, el 20, el 50 y el 60, eso es lo que da la evolución, no las grandes declaraciones,
ni los planteamientos hechos en el aire.
Y luego, evidentemente, que si una cantidad de dinero es mucho o es poco, a usted
le parece razonable que el Ayuntamiento destine 3 millones de euros
prácticamente, para la obtención de unos…no llega a 400 m2 de zona verde, para
obtener el derecho, que luego haya que hacer la urbanización, yo no tengo nada
que decir, es una cuestión subjetiva, a nosotros nos parece mucho, a usted le
puede parecer poco, no pasa nada. Pero el dato es el que es, no es una cantidad
que nosotros nos inventamos, como parecía usted decir, es un peritaje y es una
valoración que existe, que ustedes conocen y que esa es la valoración, que no
hacemos nosotros, que no es una valoración que haya hecho ni este portavoz, ni
haya hecho este gobierno.
Con lo cual, eso es lo que lleva, y no por tercera vez, sino por segunda vez,
traemos este acuerdo, la tercera vez fue lo que ustedes trajeron una moción, que
contrariamente también a lo que ha dicho algún otro portavoz, no se aprobó, sino
que acabó rechazada, entonces, bueno, lo que nos lleva a nosotros es a nuestro
convencimiento de que el planteamiento es correcto, ha habido grupos municipales
que con ese interés que usted siempre plantea de interés de ciudad, han querido
mejorar según su criterio el proyecto, mejorar la modificación del plan general que
se planteaba, han hecho aportaciones y, en la medida de lo posible, se han
aceptado esas aportaciones, en la línea de intentar, por un lado seguir en la mejora
de la ciudad, y luego intentar llegar al máximo consenso, como siempre intentamos,
con el conjunto de dictámenes.
Y luego usted hace algún planteamiento, que también repite recurrentemente, de
los barrios de primera, de los barrios de segunda, que si la densidad, mire, si hay
un distrito que no es denso en Hospitalet es el de Santa Eulalia, es el segundo
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menos denso de la ciudad, y eso también es un dato objetivo, se divide el número
de habitantes por la extensión y te da una densidad, el distrito III es el segundo
menos denso de la ciudad después del distrito VI, con lo cual el nivel de densidad
podemos esgrimirlo, si usted quiere, en cualquier otro distrito, como un elemento
relevante en términos de comparación con el resto de la ciudad, pero no sería el
caso del distrito III.
En cualquier caso, evidentemente, son modelos diferentes, nosotros seguiremos
apostando por seguir mejorando la ciudad, teniendo en cuenta que somos una
ciudad, una ciudad metropolitana, que no estamos en el campo, que no somos un
ámbito rural y que en este ámbito metropolitano y de continuo urbano, hay que
hacer la gestión que se puede hacer, con la mejor de las intenciones, y
evidentemente, respetando cualquier planteamiento, cualquier otra opción, de
cualquier otro modelo de ciudad. Por cierto, modelo de ciudad que, más allá de
grandes declaraciones, nunca nadie explica, la gente critica el que se propone, pero
no explican cuál es el suyo, no tengo ningún interés especial en que ustedes cada
uno expliquen su modelo, pero yo les digo que si ustedes quieren contraponer un
modelo a otro, sería bueno que todos conociéramos cuál es el modelo de ciudad
completo, no a trozos y según cada uno de los dictámenes.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, ens abstindrem en el sis.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Hombre, Sr. Fran Belver, no se trata de dar lecciones de sensibilidad social, pero yo
he hecho, he remarcado que yo conocí un gobierno, del mismo color, que me daba
la sensación que tenía más sensibilidad que esa. Claro, está en otras historias, en
otros grandes proyectos de otro tipo de ciudad y que sí que tenemos nosotros,
véase nuestro programa y verá usted que sí tenemos un modelo de ciudad definido,
que difiere bastante del que ustedes hacen, sobre todo del último que están
diseñando últimamente con las grandes conferencias. Mire, lecciones de
sensibilidad, claro que no, pero de vez en cuando hay a quien le hace falta ir a
clases de repaso, porque lo que aprenden en principio parece que se les olvida, y
usted dirá lo que quiera y claro que evidentemente hay que invertir más, también
recaudamos más, también pagamos mucho más IBI, más impuestos, fíjese, estaría
bueno que fuéramos en retroceso, pero seguimos teniendo las carencias que
hemos tenido siempre y que la ciudad necesita que se hagan grandes inversiones
en los barrios, y eso es diseñar un modelo también de ciudad, claro que es parcial,
porque aquí no podemos explicarlo en un Pleno.
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Pero usted sabe a lo que nos referimos y los ciudadanos también, y evidentemente
usted dice de dónde vamos a sacar el dinero, pues de otras partidas donde
nosotros creemos que a lo mejor no es tan necesario, nosotros no tenemos grandes
diseños de Manhattan, como le he dicho más de una vez y recurrentemente se lo
volveré a decir, ni grandes proyectos faraónicos, tenemos proyectos mucho más
modestos, pero para las personas, para que la gente viva en sus barrios bien, que
es donde verdaderamente viven, no viven en la Gran Vía todos. Y en cuanto que no
hay densidad, que es el segundo barrio, qué quiere decirme con eso, hay un
exceso de densidad en todos los barrios, en este también, y cuando tenemos la
posibilidad de esponjarlo y de hacer cosas, ponen como referencia que son tres
millones.
Mire usted, si ustedes tuvieran el interés de verdad, seguro que no habría problema
con los tres millones, pero no tienen interés, es una cuestión de sensibilidad,
aparecerían, a lo mejor no hace falta un campo de beisbol cuando tenemos uno,
que vale un dineral, que además tiene un mantenimiento importante también que
habrá que hacerlo, y muchas cuestiones más que ustedes están diseñando para el
futuro, que ya veremos si las hacen, ojalá las hagan, yo lo dudo, porque primero
tendrán que ser gobierno, pero con la marcha que llevan y lo que están haciendo
con los ciudadanos de Hospitalet, ya veremos si les siguen dando la confianza. En
cualquier caso, ustedes la buscaran, por subterfugios o de otra manera, como lo
han hecho aquí.
Miren, es que a veces cuando dicen, no dé lecciones, yo no trato de dar lecciones,
simplemente recordarle que no hay que perder una sensibilidad que yo le daba por
supuesta y en su momento la demostró este gobierno, y me da la sensación que
poco a poco se va perdiendo, porque estamos en otras, estamos en los grandes
viajes, en las grandes historias, en los monumentos faraónicos, en las grandes
declaraciones, y estamos olvidándonos de lo que realmente quiere el ciudadano de
Hospitalet, que se preocupen día a día de su barrio, de donde vive, de donde sale
por la mañana y se encuentra en la calle con los containers llenos de porquería sin
recoger, eso es lo que hay que hacer, donde encuentra que no se puede mover,
porque lleva muchos años viviendo así, pero también aspira a tener barrios
mejores, y nosotros o el gobierno tiene la obligación de incidir en eso, de procurar
facilitar la vida de los ciudadanos de Hospitalet. Ese es nuestro modelo de ciudad,
para las personas.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Bueno, yo creo que en marzo haremos el debate del estado de la ciudad, allí
seguramente tendremos más oportunidades de explicarlo todo plenamente, pero
mire, las obras faraónicas y tal, no todo el mundo vive en la Gran Vía, no, pero mire,
la Gran Vía ha supuesto que en los últimos 10 años hayamos pasado de ser la
segunda ciudad en número de población a que, pese a seguir siendo la segunda
ciudad en número de población, seamos la segunda ciudad en número de puestos
de trabajo localizados, más de 75.000, si no se hubiera hecho esa transformación,
eso no hubiera pasado. Esta ciudad es la segunda en aportación de PIB al conjunto
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de Cataluña, más de 5.500 millones de euros, eso significa posibilidad de tener
dinero municipal para poder multiplicar, no por uno, ni por dos, ni por tres, ni por
cuatro, sino por nueve las ayudas de becas de comedor a los niños y niñas de esta
ciudad, si nosotros no hubiéramos generado esas posibilidades, esas
oportunidades, si aquí no se hubiera generado esa posibilidad de riqueza para la
ciudad, no para unos o para otros, ni para tonterías de esas que algunos dicen,
tonterías que algunos dicen, sí, sino que lo que ha servido es para generar recursos
para que este gobierno pueda destinar a aquella gente que más lo necesita y en
territorios donde no se puede generar esa riqueza, para poder destinar esos
recursos.
Eso es seguramente las obras faraónicas de las que usted habla, pero esas obras,
esa mejora, ese proyecto que, por cierto, tiene más de 15 años, tiene más de 15
años, no sé si cuando usted habla de la otra sensibilidad, habla de 100 años atrás,
pero yo creo que seguramente está hablando de hace 10 o de hace 15 años, si está
hablando de esa época, fue en esa época cuando se generaron esos proyectos y el
desarrollo de esos proyectos es lo que nos está permitiendo poder acometer mejor
que muchas ciudades de nuestro entorno, la enorme crisis a la que nos hemos visto
sometidos, como el conjunto del país. Esa transformación es la que nos ha
permitido estar hoy mejor, esa transformación que a usted le puede parecer o
puede calificar como mejor le parezca, faltaría más, pero eso es lo que hoy nos está
permitiendo acometerlo en mejores condiciones. Si no generamos oportunidades, si
no generamos condiciones, no hay manera de generar ingresos y si no generamos
ingresos no hay manera de redistribuir y esa redistribución es la que ha podido
hacer este gobierno, gracias a esos grandes proyectos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat el primer bloc, passem a la Comissió Permanent de Drets i
Territori.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- PER DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
10367/2016, DE 15 DE DESEMBRE, DE CESSAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL.
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:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE AL

…/…

16

PLE del Decret de l‟Alcaldia número 10367/2016, de 15 de desembre, que
literalment diu:
“DECRET DE L‟ALCALDIA QUE RESOL CESSAR A D. S. G. COM A PERSONAL
EVENTUAL.
Atès que mitjançant decret de l‟Alcaldia núm. 7751/2016, de 3 d‟octubre, es va
nomenar a D. S. G., com a personal eventual, Assessor de grup municipals.
Atès que el grup municipal del Partit Popular de L‟Hospitalet, en data 12 de
desembre de 2016, amb registre d‟entrada núm. 70548, ha sol·licitat el cessament
del senyor D. S. G..
Atès que l‟ article 104 de la llei 7/1985, de 2 d‟ abril, reguladora de les bases del
règim local disposa que el cessament del personal eventual és lliure i correspon a l‟
Alcalde o President de l‟ Entitat Local corresponent.
Atès que l‟article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, determina que
el cessament d‟ aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del
mandat corporatiu. Aquesta atribució s‟ ha de fer mitjançant decret de l‟ Alcalde o
President de l‟ entitat del qual s‟ ha de donar compte al Ple.
Vist l‟informe de l‟assessora jurídica de Recursos Humans.
DISPOSO:
PRIMER.- CESSAR, amb efectes del dia 14 de desembre de 2016, a D. S. G. del
seu càrrec d‟Assessor de Grups Municipals, del grup polític del Partit Popular com a
personal eventual.
SEGON.- NOTIFICAR el present decret a la persona interessada, a l‟AlcaldiaPresidència, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció General, a la
Tresoreria General, al Servei de Recursos Humans, a la Gerència Municipal i al
grup municipal del Partit Popular.”
ACORD 2.- PER DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
10368/2016, DE 15 DE DESEMBRE, DE NOMENAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL.
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:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
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7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l‟Alcaldia número 10368/2016, de 15 de desembre, que
literalment diu:
“DECRET DE L‟ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR PERSONAL EVENTUAL
Atès que el Ple de l‟Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 19 de
juny de 2015, va determinar la plantilla de personal eventual i el seu nom,
característiques i retribucions; i de conformitat amb el que disposa l‟article 104.1 de
la Llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l‟article 304 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, l‟article 9 i concordants del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s‟aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya i l‟article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d‟abril de
l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball
següents:






1 lloc de treball d‟Assessor/a de l‟Alcaldia
5 llocs de treball d‟Assessor/a Nivell 1
4 llocs de treball d‟Assessor/a Nivell 2
6 llocs de treball d‟Assessor/a Nivell 3
8 llocs de treball d‟Assessor/a de grups municipals

Atès que l‟article 9 i concordants del Decret 214/1990, de 30 de juliol, atorga a
l‟Alcaldia la competència pel nomenament del personal eventual de confiança o
assessorament especial tenint en compte les característiques i retribucions
aprovades pel Ple Municipal.
Atès que per decrets de l‟Alcaldia-Presidència núm. 5534/2015, de 19 de juny i
posteriors, es va nomenar i cessar a diferent personal per diferents llocs de treball
com a personal eventual.
Atès que amb data 14 de desembre de 2016 cessa el senyor D. S. G. que
actualment està ocupant el lloc d‟Assessor de Grups Municipals del grup polític
municipal del Partit Popular, quedant vacant l‟esmentat lloc de treball.
Vist l‟informe de l‟assessoria jurídica.
Fent ús de les facultats que en confereixen els articles 104.2 de la Llei 7/1985, de 2
d‟abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l‟article 304 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 l‟article 9 i següents del Decret 214/1990.
DISPOSO:
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Primer.- Nomenar ASSESSOR DE GRUPS MUNICIPALS, amb les característiques,
retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual
al senyor,
1.- J. B. F. (del grup polític municipal del Partit Popular)
Segon.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, resten vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:



2 llocs de treball d‟Assessor/a Nivell 1
1 llocs de treball d‟Assessor/a de grups municipals

Tercer.- El nomenament de la persona abans esmentada tindrà efectes amb data
de la presa de possessió i jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la
fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979, de 5 d‟abril.
Quart.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General de
la Corporació, en el termini de 30 dies a comptar des de la data de la present
resolució als efectes de formular les declaracions sobre causes d‟incompatibilitats o
activitats, i sobre béns i drets patrimonials de conformitat amb el que determinen els
articles 44.1.d) i 46.2.a) del Reglament de Govern i Administració de l‟Ajuntament
de L‟Hospitalet de Llobregat vigent (BOP 12/01/2012).
Cinquè.- Es procedirà a donar d‟alta, en el seu cas, en el Règim General de la
Seguretat Social a la persona abans esmentada, i amb efectes de la presa de
possessió del seu càrrec.
Sisè.- Donar compte al Ple de l‟Ajuntament, en la propera sessió que celebri, als
efectes legals oportuns.
Setè.- Publicar aquest acord en el BOP i el DOGC i en el tauler d‟anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l‟article 304.3 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.
Vuitè.- Donar trasllat d‟aquest decret, a la persona nomenada, a l‟àrea d‟Alcaldia, a
la Gerència Municipal, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció Municipal, a
la Tresoreria, i al Servei de Recursos Humans i als grups municipals, als efectes
legals oportuns.”
ACORD 3.- PER DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
NÚM. 10752/2016 DE 27 DESEMBRE, DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA
DIVISIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET VIGENT SEGONS EL DECRET 6374/2016, DE 26 DE JULIOL.
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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:
L‟Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al
Ple del Decret de l‟Alcaldia número 10752/2016 de 27 de desembre, que literalment
diu:
“ATÈS que amb motiu de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, l‟Excma.
Sra. Núria Marín Martínez, com a alcaldessa de la ciutat va dictar el Decret
5527/2015, de 15 de juny, pel qual es va determinar la divisió de l‟administració
municipal en 7 Àrees executives, determinació que va ser modificada pel Decret
1277/2016, de 24 de febrer.
ATÈS que en data 26 de juliol de 2016, amb motiu del cessament i pressa de
possessió de membres de la corporació, l‟alcaldessa per Decret 6374/2016, va
determinar una nova divisió de l‟administració municipal en 6 Àrees executives, que
és la vigent en l‟actualitat.
VISTA la providència de l‟alcaldia de 23 de desembre de 2016, per la qual s‟insta a
la Secretaria General del Ple a realitzar els actes administratius necessaris per
efectuar una modificació de la divisió de les àrees de l‟Administració executiva
municipal de l‟ajuntament de L‟Hospitalet, de conformitat amb el que disposa l‟art.
21 del Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent (BOP 12.01.2012), per
tal d‟efectuar dins de l‟Àrea de Benestar i Drets Socials, el canvi de la gestió de
l‟escola municipal de música d‟ensenyament a cultura.
VIST que l‟article 124.4.k) de la Llei 7/1985 de 2 d‟abril reguladora de les bases de
règim local, atribueix a l‟Alcaldia, entre altres funcions, la d‟establir l‟organització i
estructura de l‟administració municipal executiva, sens perjudici de les
competències atribuïdes al Ple en matèria d‟organització municipal per l‟article
123.1.c) de la mateixa Llei.
VIST que en desenvolupament de les determinacions legals el Reglament Orgànic
de Govern i Administració vigent a l‟art. 21.6 atribueix a l‟alcaldia la facultat de
determinar el número, denominació i la competència de les diferents àrees de
govern que constitueixen el primer nivell essencial de l‟organització municipal.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple, en funcions, de 10 de juny de 2015
(L‟H 21/2015)
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l‟article
124.4.g) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les bases de règim local,
HE RESOLT:
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PRIMER.- DETERMINAR la modificació del Decret 6374/2016, de 26 de juliol, en
relació a les matèries atribuïdes dins de l‟ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
(IV), pel que fa a la gestió de l‟escola municipal de música, i en aquest sentit:
Es modifica el dispositiu segon del Decret que regula l‟Àrea IV, suprimint de
l‟apartat 10 EDUCACIÓ el subapartat “ l. L’organització i la gestió de l’escola
municipal de música” que passa a l‟apartat 11 CULTURA, substituint l‟actual
subapartat “o. I en general, la tramitació de qualsevol procediment per tal de
dur a terme les activitats i competències municipals en matèria de cultura”, el
qual es renumera com a subapartat “p”.
SEGON.- Donar compte d'aquest Decret al Ple de l‟ajuntament en la propera sessió
que tingui lloc, en compliment de les facultats que li atorga l‟art. 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
TERCER.- Aquesta modificació iniciarà la seva vigència l‟1 de gener de 2017 i la
mantindrà mentre no es modifiqui o es revoqui.
QUART.- Notificar aquest Decret als grups polítics municipals, a la Gerència, a la
Intervenció General Municipal, a la Tresoreria Municipal, a la Secretaria General del
Ple, a la Vicesecretaria Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local, a les
secretaries dels Districtes i a totes les àrees de l‟ajuntament, mitjançant la
publicació en Intranet, als efectes legals oportuns.”
ACORD 4.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ DE
TERME MUNICIPAL L’HOSPITALET DE LLOBREGAT-EL PRAT DE
LLOBREGAT, SIGNADA EN DESACORD EL 24 DE NOVEMBRE DE 2016.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 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; 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 4 vots d’abstenció
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, i
per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l‟article 123.2 de
la llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS que el Ple municipal en sessió de 22 de febrer de 2016, va nomenar la
Comissió de delimitació del terme municipal de L‟Hospitalet de Llobregat, amb la
resta dels municipis termeners.
VISTOS els documents que figuren incorporats a l‟expedient, relatius als treballs de
preparació i documentació de la delimitació amb el municipi veí d‟El Prat de
Llobregat.
ATESA l‟acta de delimitació signada, ens disconformitat, pels integrants de les
comissions dels municipis de L‟Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat i la
representació de la Generalitat de Catalunya, el dia 24 de novembre de 2016.
ATÈS que la discrepància respon a la diferent interpretació de la documentació
històrica de les delimitacions que consta en els arxius.
ATÈS que aquest ajuntament interpreta que l‟acta de 30 de setembre de 1916 que
delimita els termes municipals de L‟Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat,
fixa el límit d‟ambdós termes municipals per l‟eix del riu Llobregat fins a la seva
desembocadura i que la posterior acta de delimitació de 31 de març de 1921, que
executa la Llei d‟11 de maig de 1920 (Gaceta de Madrid de 12.05.1920) que efectua
la declaració d‟utilitat pública dels terrenys destinats a la instal·lació del port franc
de Barcelona, recull la delimitació del terme municipal de Barcelona amb
L‟Hospitalet del Llobregat, sense afectar a la delimitació anterior amb el Prat de
Llobregat vigent en aquell moment, que és la que figurava en l‟acta de 30 de
setembre de 1916 i que prova d‟això es que es torna a recollir aquesta delimitació a
les actes de 14 d‟agost de 1925 i 17 de juny de 1926.
ATÈS el que disposen els arts. 25 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
l‟article 31.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, vigent, que va ser objecte
de modificació pel Decret 209/2015, de 22 de setembre.
Vist l‟informe tècnic de 27 de novembre de 2016: “Document acreditatiu de la
proposta de l‟ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat per a la delimitació amb el
terme del Prat de Llobregat del 24 de novembre de 2016”.
Vist l‟informe de la Secretaria General del Ple de 29 de novembre de 2016, L‟H
28/2016, que figura incorporat a l‟expedient.
El Ple municipal, a proposta de l‟alcaldia presidència, amb el dictamen previ de la
Comissió Permanent de Presidència, i amb el quòrum de la majoria absoluta previst
a l‟art.123.1.e) en relació amb l‟art. 123.2 de la Llei 7/85, de 2 d‟abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l‟acta de delimitació dels terme municipals de L‟Hospitalet de
Llobregat i el Prat de Llobregat signada en disconformitat el dia 24 de novembre
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de 2016, per les comissions de delimitació d‟ambdós ajuntaments, fent constar que
aquest document es fa referència, a instàncies de l‟ajuntament del Prat, a un acta
de delimitació signada entre els municipis de Barcelona i el Prat de Llobregat el 27
de maig de 2014, que fixa una línea de delimitació entre ambdós municipis que
afecta al terme municipal de L‟Hospitalet de Llobregat sense que en cap moment
aquest ajuntament hagi estat ni escoltat ni notificat formalment d‟aquesta
delimitació. L‟acta de 24 de novembre de 2016, es la que s‟insereix a continuació:
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SEGON.- PROPOSAR com a delimitació, de conformitat amb l‟art. 31.6 del Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya , la que figura justificada, documentada, dibuixada i
descrita en el document tècnic de 27 de novembre de 2016, que s‟adjunta al
present acord, la qual es correspon amb la que la comissió de delimitació de
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat va proposar a l‟acta del 24 de novembre
de 2016.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General de l‟Administració
Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
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Generalitat de Catalunya, adjuntant el document tècnic que recull la proposta de
delimitació, a què fa referència l‟apartat anterior d‟aquest acord, manifestant
l‟oposició expressa d‟aquest ajuntament a la delimitació entre els municipis de
Barcelona i el Prat de Llobregat recollida a l‟acta de 27 de maig de 2014.
QUART.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments de Barcelona, Cornellà de
Llobregat i El Prat de Llobregat.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la Agència Catalana de l‟Aigua, al
Consorci de la Zona Franca i a ADIF (Direcció de Patrimoni i Urbanisme –Gerència
Area Noroest) i al Departament de Territori i Sostenibilitat (Carreteres) significantlos que el present acord te la consideració d‟acte de tràmit, motiu pel qual de
conformitat amb l‟art.112 de la Llei 39/2015, d‟1 de novembre, no procedeix la
presentació de recurs de reposició.
SISÈ,.-TRASLLADAR el present acord al Gabinet de l‟alcaldia, al Servei
d‟Informació Geogràfica i Cartogràfica i a l‟ADU per al seu coneixement.
COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ACORD 5.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DISCONTINU DE LA
CANTONADA DELS CARRERS DE SANTA EULÀLIA I DE SANTIAGO RUSIÑOL
I DE LA PLAÇA DE FRANCESC MACIÀ AL BARRI DE SANTA EULÀLIA,
DISTRICTE III DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova 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‟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; amb 8 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 d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents
en el moment de la votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria
absoluta exigit en l‟article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les
bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS que els serveis tècnics de l‟Agència de Desenvolupament Urbà de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet han redactat el Projecte per a la Modificació Puntual de
Pla General Metropolità a l‟àmbit discontinu de la cantonada dels carrers de Santa
Eulàlia i de Santiago Rusiñol i de la Plaça de Francesc Macià al barri de Santa
Eulàlia, districte III de l‟Hospitalet.
ATÈS que, l‟objectiu genèric de la present Modificació consisteix, en línies generals,
en l‟ordenació del front de la façana sud del carrer de Santa Eulàlia, entre els
carrers del General Prim i de Santiago Rusiñol, i, al propi temps, en la regularització
de la situació de l‟edificació consolidada de la façana est del carrer de Santiago
Rusiñol que en l‟actualitat es troba fora d‟ordenació.
Així mateix, la present Modificació Puntual de PGM proposa la mutació de la
qualificació de vial que actualment té la plaça de Francesc Macià, situada al mateix
barri dels carrers anteriorment esmentats, cap a sistema de parcs i jardins urbans,
qualificació més adequada a l‟ús real de la plaça.
ATÈS que la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l‟àmbit discontinu de
la cantonada dels carrers de Santa Eulàlia i de Santiago Rusiñol i de la plaça de
Francesc Macià al barri de Santa Eulàlia, Districte III de l‟Hospitalet, va ser
proposada, per a la seva aprovació inicial, al Plenari Municipal celebrat el passat 22
de novembre de 2016, el qual no va ser aprovat per manca de majoria absoluta
exigida a l‟article 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
ATÈS que, amb posterioritat, s‟ha procedit a la revisió de l‟esmentat document
considerant oportú incloure a l‟àmbit la totalitat de les parcel·les afectades per
sistemes de parcs i jardins urbans (clau 6b) del carrer Santiago Rusiñol, donant així
un tractament unitari al conjunt de propietaris de les parcel·les, que en l‟actualitat es
troben fora d‟ordenació.
VISTOS els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de
l‟Agència de Desenvolupament Urbà, en els quals proposen l‟aprovació de la
present modificació puntual del Pla General Metropolità.
ATÈS que la competència per l‟adopció dels acords municipals recau en el Ple de
l‟Ajuntament, de conformitat amb l‟article 123.1.i) de la Llei 7/1985, de bases de
règim local, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació per disposició expressa del punt 2 d‟aquest mateix
article.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum de la majoria absoluta legal, la
Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l‟àmbit discontinu de la cantonada

…/…

34

dels carrers de Santa Eulàlia i de Santiago Rusiñol i de la Plaça de Francesc Macià
al barri de Santa Eulàlia, districte III de l‟Hospitalet.
SEGON.- SUSPENDRE, a tot l‟àmbit del planejament, l‟atorgament de llicències de
conformitat amb l‟article 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost, si bé, de
conformitat amb l‟article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, es podran
atorgar llicències fonamentades en el règim vigent sempre que siguin compatibles
amb les determinacions d‟aquesta MPPGM.
TERCER.- SOTMETRE a informació pública pel termini d‟un mes, mitjançant la
publicació d‟edictes en els mitjans reglamentaris, a fi i efecte que es puguin
presentar les al·legacions que es considerin oportunes.
QUART.- TENIR PER APROVADA PROVISIONALMENT la Modificació puntual del
Pla General Metropolità a l‟àmbit discontinu de la cantonada dels carrers de Santa
Eulàlia i de Santiago Rusiñol i de la Plaça de Francesc Macià al barri de Santa
Eulàlia, districte III de l‟Hospitalet, pel cas que durant el termini d‟informació pública
no es presentessin al·legacions o informes en contra, i, aleshores, trametre el
projecte al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
pel seu tràmit i aprovació definitiva.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 6.- RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
DE LA TAXA REGULADORA PER PRESTACIÓ DE SERVEI EN ELS MERCATS
MUNICIPALS I PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER L’EXERCICI DEL
COMERÇ.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova 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 de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; 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 6 vots
d’abstenció 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 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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ATESES les Ordenances fiscals vigents a l‟1 de gener de 2017.
VISTA la proposta presentada per l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, regidoria de Govern de Comerç i Drets
dels Consumidors, de la modificació de l‟Ordenança Fiscal 2.15, reguladora de la
taxa per prestació de servei en els mercats municipals i per l‟ocupació del domini
públic per exercici del comerç, vigent a l‟1 de gener de 2017.
VISTA la Memòria elaborada pel Director de l‟Òrgan de Gestió Tributària i la
directora del Serveis d‟Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos,
de data 15 de desembre de 2016 que recull el contingut de la modificació que es
proposa.
VISTA la provisió de data 30 de setembre de 2016, del tinent d‟alcaldia de l‟Àrea
d‟Hisenda i Serveis Centrals on es disposa que s‟iniciï l‟expedient corresponent a la
modificació de l‟Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis
en els mercats municipals i per l‟ocupació del domini públic per exercici del comerç.
ATÈS el dictamen favorable del Tribunal Econòmic Administratiu de l‟Hospitalet de
Llobregat, de data 22 de desembre de 2016.
VIST l‟informe de la directora de Serveis d‟Hisenda, Recursos Generals,
Programació i Pressupostos i l‟informe jurídic que s‟adjunten a l‟expedient.
ATÈS el que es preveu als articles 15 a 17 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en
relació amb el procediment d‟aprovació de les Ordenances Fiscals.
VIST que tota vegada que l‟inici del present expedient s‟ha produït amb anterioritat
a l‟entrada en vigor de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, així com que la present modificació
constitueix la regulació d‟un aspecte parcial de la matèria de mercats, tal com
estableix l‟article 133.4. segon paràgraf de l‟esmentada Llei 39/2015, no es
considera preceptiu realitzar la consulta pública prèvia, l‟audiència i informació
públiques previstes a l‟article 133 de la citada Llei 39/2015.
ATÈS que l‟òrgan competent per l‟adopció de l‟acord és el Ple de l‟Ajuntament,
d‟acord amb l‟article 123.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases
de règim local.
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 PROVISIONALMENT, de conformitat amb l‟article 15,16 i 17
de la Llei reguladora de les hisendes locals, la modificació de l‟Ordenança fiscal
núm. 2.15, reguladora de la taxa per la prestació de serveis en els mercats
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municipals i per l‟ocupació del domini públic per exercici del comerç que a
continuació es transcriu:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.15 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS I PER L’OCUPACIÓ
DEL DOMINI PÚBLIC PER EXERCICI DEL COMERÇ
Es modifica l’apartat 6.1.1.5 del Mercat Torrent Gornal (TG), de l’article 6
(Tarifes), amb el següent redactat:
Tarifes
Article 6
(...)
“6.1.1.5 MERCAT DE TORRENT GORNAL (TG) SENSE CONVENI

Euros
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Cambra frigorífica
Cambra frigorífica
Cambra frigorífica

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus I
Tipus II
Tipus III

320,46
330,38
336,64
351,13
376,70
64,52
54,53
61,64
68,80
82,49
88,64
41,95
60,57
82,59

2.- Modificació de la Disposició Final que passa a tenir el redactat següent:
Disposició final
“ (...)
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Les tarifes de l’apartat 6.1.1.5. Mercat del Torrent Gornal (TG), sense conveni,
aprovades amb posterioritat a l’1 de gener de 2017, seran d’aplicació des del
segon trimestre de l’exercici 2017.”
SEGON.- EXPOSAR al públic aquest acord, en el tauler d‟edictes de l‟Ajuntament,
en un diari dels de més difusió de la província i en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, durant un termini de trenta dies, dins dels quals les persones
interessades podran examinar l‟expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptat aquest acord en el cas que no es
presentin reclamacions en el període d‟exposició pública i PUBLICAR en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona l‟ acord definitiu, i el text íntegre de la
modificació de l‟Ordenança fiscal 2.15, aprovada, la qual entrarà en vigor l‟endemà
de la data de la seva publicació al BOPB, i tindrà vigència mentre no se n‟acordi la
seva modificació o derogació.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció General i a la Direcció de Serveis
de l‟Àrea d‟Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos.
ACORD 7.- PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ 010186/2016,
DE 13 DE DESEMBRE, DE DECLARACIO DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2017 I DE LA PLANTILLA DEL
PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT.
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:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l‟article
123.1. a) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
DÓNA COMPTE al Ple de la Resolució del Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i
Serveis Centrals número 010186/2016, de 13 de desembre que literalment diu:
“RESOLUCIÓ RELATIVA A DECLARACIÓ D‟APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
PRESSUPOST GENERAL PER A L‟EXERCICI 2017 I DE LA PLANTILLA DEL
PERSONAL AL SERVEI DE L‟AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que per a l‟administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel
decret de l‟alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016, publicat en el BOPB de 26
de juliol de 2016, en relació amb el procediment que es segueix per a la declaració
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de l‟aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal de
l‟Ajuntament per a l‟exercici 2017.
ATÈS que el Ple de l‟Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 d‟octubre
de 2016, va acordar aprovar inicialment el pressupost general i la plantilla de
personal al servei de l‟Ajuntament, per a l‟exercici 2017.
ATES que es va sotmetre a informació pública mitjançant la inserció de l‟edicte
corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 27
d‟octubre de 2016, i publicació en el Tauler d‟anuncis d‟aquest Ajuntament, en el
termini de 15 dies hàbils,; en compliment de l‟article 169.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març.
VIST el certificat de la Vicesecretari-secretari tècnic accidental de la Junta de
Govern Local de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, de data 21 de novembre
de 2016, en relació a la presentació d‟al·legacions en el termini de 15 dies hàbils
comptats a partir del 27 d‟octubre de 2016, fins al 18 de novembre de 2016.
ATÈS que en data 25 de novembre, amb núm. de registre 67.219 el Grup Municipal
CUP-Poble Actiu, ha presentat reclamacions a l‟aprovació del pressupost general
de 2017, actualment en tràmit de inadmissió per extemporània.
ATÈS que en aplicació del que disposa l‟article 169.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març; al no haver-se presentat reclamacions, a l‟aprovació inicial del
Pressupost general i la plantilla del personal al servei de l‟Ajuntament per a
l‟exercici 2017, dins del termini de informació pública, es consideren definitivament
aprovats en data 21 de novembre de 2016, un cop finalitzat el termini d‟exposició
pública.
ATÈS que en data 1 de desembre de 2016, s‟ha publicat al Butlletí Oficial de la
Província, edicte d‟aprovació definitiva del Pressupost general i la plantilla del
personal al servei de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2017.
Vist l‟informe de l‟Assessoria Jurídica que obra a l‟expedient.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li han estat delegades per l‟alcaldia al Decret 6375, de 26 de juliol de
2016, publicat al BOPB de 5 d‟agost de 2016.
RESOL:
PRIMER.- DECLARAR aprovat definitivament, en data 21 de novembre de 2016; el
pressupost general de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, així com les
corresponents bases d‟execució del pressupost per a l‟exercici 2017.
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SEGON.- DECLARAR aprovada, en data 21 de novembre de 2016; la plantilla de
personal al servei de l‟ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, per a l‟exercici 2017.
TERCER.- TRAMETRE còpia del pressupost general definitivament aprovat a la
Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Ministeri d‟Hisenda, en aplicació a
l‟article 169.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART.- NOTIFICAR els anteriors acords a la Secretaria General, a la Intervenció
General a la Tresoreria Municipal, i als serveis municipals que en puguin estar
interessats, a través de la intranet municipal.”

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
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor del 8 al 16.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Abstenció a tots els punts

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor de tots els punts.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC)
A favor de tots.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
A favor de tots.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs passem ja a la segona part del Ple.

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 8.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B.A.V.V PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX.
16/16 PA.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova 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. 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
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, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució núm. 6702/2016, de 12/9, es va incoar procediment
sancionador contra el Sr. B. A. V. V., amb XXX XXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 23 i 26 de setembre de 2016; per
això i als efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOE del dia 21 d‟octubre de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que d'acord amb el que disposa la Disp. Transitòria tercera a) de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, LPACAP, al present procediment continua sent-li d'aplicació
la normativa anterior a l' esmentada llei.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
21.11.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 24.11.2016.
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.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‟incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. B. A. V. V., amb XXX XXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la infracció que
es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1. 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 correspon una sanció de
300,00.-euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
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RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. B. A. V. V., amb
XXX XXXXXXXXXX i domicili XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
en aplicació de l‟art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 9.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.A.T.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX.
19/16 PA.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova 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. 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
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, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6701/2016, de 12/9/16, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. J. A. T. P., amb XXX XXXXXXXXX i domicili
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 26 i 27 de setembre de 2016; per
això i als efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOE del dia 21 d‟octubre de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que d'acord amb el que disposa la Disp. Transitòria tercera a) de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, LPACAP, al present procediment continua sent-li d'aplicació
la normativa anterior a l' esmentada llei.
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ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
21.11.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 24.11.2016.
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.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‟incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. J. A. T. P., amb XXX XXXXXXXXX i domicili al XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la infracció que es
descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

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 correspon una sanció de
300,00.-euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. J. A. T. P., amb
XXX XXXXXXXXX i domicili al XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
en aplicació de l‟art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 10.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.J.G.A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX.
26/16 PA.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova 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
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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; 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, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6697/2016, de 12 de setembre, es va incoar
procediment sancionador contra la Sra. M. J. G. A., amb XXX XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 23 i 28 de setembre de 2016; per
això i als efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOE del dia 21 d‟octubre de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputada, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que d'acord amb el que disposa la Disp. Transitòria tercera a) de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, LPACAP, al present procediment continua sent-li d'aplicació
la normativa anterior a l' esmentada llei.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 22.11.2016
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 24.11.2016.
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.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‟incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa.
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SEGON.- IMPOSAR a la Sra. M. J. G. A., amb amb XXX XXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la
infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

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 correspon una sanció de
300,00.-euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, la Sra. M. J. G. A., amb
XXX XXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
en aplicació de l‟art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 11.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.J.L.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX.
73/16 PA.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova 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. 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
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, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 7472/2016, de 23/9, es va incoar procediment
sancionador contra la Sra. M. J. L. P., amb XXX XXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 10 i 13 de octubre de 2016; per això
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i als efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOE del dia 27 d‟octubre de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputada, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que d'acord amb el que disposa la Disp. Transitòria tercera a) de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, LPACAP, al present procediment continua sent-li d'aplicació
la normativa anterior a l' esmentada llei.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
14.11.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 16.11.2016.
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.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‟incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa.
SEGON.- IMPOSAR a la Sra. M. J. L. P., amb XXX XXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la infracció
que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

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 correspon una sanció de
300,00.-euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, la Sra. M. J. L. P., amb
XXX XXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
en aplicació de l‟art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
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ACORD 12.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. O.T. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX.
87/16 PA.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova 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. 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
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, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 7474/2016, de 23/9, es va incoar procediment
sancionador contra el Sr. O. T., amb XXX XXXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 4 i 7 de d‟octubre de 2016; per això
i als efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOE del dia 28 d‟octubre de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
21.11.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 24.11.2016.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
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ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‟incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. O. T., amb XXX XXXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

Portar un gos potencialment perillós 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 llei10/1999), i correspon una sanció de 150,25.euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. O. T., amb XXX
XXXXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., en aplicació de
l‟art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
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 AL SR. R.S. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX.
65/16 PA.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova 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. 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
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, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució núm. 6704/2016, de 12/9, es va incoar procediment
sancionador contra el Sr. R. S., amb XXX XXXXXXXXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 26 i 27 de setembre de 2016; per
això i als efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOE del dia 21 d‟octubre de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
21.11.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 24.11.2016.
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.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‟incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. R. S., amb XXX XXXXXXXXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la infracció que es
descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

Portar un gos potencialment perillós 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 llei10/1999), i correspon una sanció de 150,25.euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. R. S., amb XXX
XXXXXXXXXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
en aplicació de l‟art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
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ACORD 14.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. D.A.B.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX.
43/16 PA.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova 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. 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
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, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6699/2016, de 12/9, es va incoar procediment
sancionador contra el Sr. D. A. B. C., amb XXX XXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 4 i 7 d‟octubre de 2016; per això i
als efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOE del dia 27 d‟octubre de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
21.11.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 24.11.2016.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
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ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‟incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. D. A. B. C., amb XXX XXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la infracció
que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

Portar un gos potencialment perillós 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 llei10/1999), i correspon una sanció de 150,25.euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. D. A. B. C., amb
XXX XXXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
en aplicació de l‟art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 15.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E.L.G. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,50 EUROS – EX.
81/16PA.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova 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. 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
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, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució núm. 7473/2016, de 23 de setembre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. E. L. G., amb XXX XXXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 3 i 4 d‟octubre de 2016; per això i
als efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOE del dia 27 de octubre de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 01.12.2016
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 02.12.2016
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.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‟incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa:
SEGON.- IMPOSAR al Sr. E. L. G., amb XXX XXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la infracció que es
descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

Portar dos gossos potencialment perillosos 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 correspon una sanció de
300,50.-euros, -150,25- euros per gos (art. 11.1 de la Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. E. L. G., amb XXX
XXXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en
aplicació de l‟art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
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ACORD 16.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. G.B.V. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX.
112/16PA
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova 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. 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
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, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 7583/2016, de 27 de setembre, es va incoar el
present procediment sancionador contra la Sra. G. B. V., amb XXX XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟ esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de notificació
personal a l‟interessada en data 4/11/2016; com així acredita la corresponent
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‟imputada, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 01.12.2016
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 02.12.2016
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
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ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‟incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa:
SEGON.- IMPOSAR al Sra. G. B. V., amb XXX XXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la infracció que es descriu i
la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

Portar un gos potencialment perillós 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 correspon una sanció de
150,25.-euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, la Sra. G. B. V., amb
XXX XXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en aplicació
de l‟art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 17.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE
DEL 14 AL 30 DE DESEMBRE DE 2016, I DEL 2 AL 17 DE GENER DE 2017 QUE
COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 10278 AL 10944, I DE L’1 AL 206.
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. 10278 de data 14 de desembre al núm. 10944 de data 30
desembre de 2016., i del número 1 de data 2 de gener al núm. 206 de data 17 de
gener de 2017.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.
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DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 18.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 47, 48 I 49 DEL 20, 27 I 29 DE
DESEMBRE DE 2016 I NÚM. 1 DEL 10 DE GENER 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
ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents als números 47, 48 i 49 de 20, 27 i 29 de
desembre de 2016 i 1 de 10 de gener de 2017, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES
En relació amb la moció número 19 presentada pels grups polítics
municipals del PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU i la CUP-PA; amb la moció
número 20 presentada pel grup polític municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES
DE CATALUNYA, amb l‟adhesió de CIUTADANS; i amb la moció número 21
presentada pel grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES i CUP-PA; es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació Sr. García, Sr. Belver i el Sr. Giménez.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Aquesta moció que avui presentem és una moció a petició de la
ANC que forma part d‟aquesta campanya “Casa Nostra, Casa Vostra” i que té com
a objectiu que la nostra ciutat, l'Hospitalet de Llobregat, assumeixi aquesta
campanya.
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La campanya “Casa Nostra, Casa Vostra” és una iniciativa impulsada per un grup
de persones independents del món de la comunicació, que van coincidir als camps
de refugiats de la frontera de Grècia amb Macedònia i que en l‟actualitat ja ha rebut
un suport de més de 40.000 persones i més de 300 entitats socials, culturals,
veïnals i sindicals del nostre país.
Un manifest que, entre d‟altres punts, el que reclama a les institucions és una
solució anomenada crisis migratòria de la Mediterrània. Avui, al nostre Mediterrani
milers de persones perden la seva vida quan intenten fugir de la guerra i de la
pobresa, i nosaltres, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, com molts ciutadans
d‟altres llocs, veiem amb impotència i amb indignació l‟actitud que està prenent la
Unió Europea, que tanca fronteres i es nega a acollir a tots els refugiats i
refugiades.
Uns refugiats que es troben en condicions inhumanes en camps de refugiats i una
situació que s‟ha agreujat per les condicions de baixes temperatures que estan
patint durant aquest hivern. El nostre país, Catalunya, és una terra d‟acollida,
l'Hospitalet és una ciutat acollidora, i és per aquest motiu que cal donar les vegades
que sigui necessàries, el suport a les diferents iniciatives que sorgeixin de les
entitats socials, dels moviments de diferents àmbits, per tal que Catalunya, el nostre
país, pugui acollir als refugiats i per tal de donar una solució digna als refugiats que
estan patint aquestes conseqüències.
Per tant, no m‟estendré en els punts concrets, però un dels objectius d‟aquesta
moció és donar suport a aquest manifest que, entre d‟altres punts, també es pengi,
doncs una pancarta a la façana de l‟Ajuntament i també aprofitar per fer una crida a
la ciutadania perquè assisteixi a la presentació d‟aquesta campanya, que es
realitzarà aquest divendres 27 al Centre Cultural de Collblanc-La Torrassa, i també
que la ciutadania de l'Hospitalet surti a la recollida de signatures que es realitzarà
als diferents municipis de Catalunya, els dies 4 i 5 de febrer.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, com bé saben, estem vivint un moment de...hem
viscut uns moments d‟important crisi econòmica, i en aquest context les polítiques
actives d‟ocupació han patit una sèrie de retallades, de minoració de recursos, que
ha fet molt complex poder tirar endavant aquestes polítiques actives.
En l‟any 2015, la nova Llei del Servei d‟Ocupació de Catalunya va introduir un
element, llargament reivindicat pels ajuntaments, com era la concertació de les
polítiques actives d‟ocupació. Aquesta concertació el que pretén és donar una major
estabilitat i adaptar aquestes polítiques a les necessitats de cada territori, en
l‟actualitat només l‟Ajuntament de Barcelona disposa d‟un contracte-programa amb
el Servei d‟Ocupació de Catalunya per poder planificar adequadament aquestes
polítiques actives.
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Com exemple, en l‟any 2016, recentment finalitzat, l‟Ajuntament de l'Hospitalet va
demanar un total de 15 subvencions competitives al Servei d‟Ocupació, per a
l‟execució de polítiques actives. En el disseny d‟aquestes subvencions, moltes
vegades en la concurrència que es fa des del Servei d‟Ocupació, no es tenen en
compte les especificitats de cadascun dels territoris, sinó que es fa en un marc
absolutament general. En aquesta convocatòria, a través del SOC i amb el
cofinançament municipal, es van destinar 4.753.000 euros en programes d‟ocupació
i formació, per a tot l‟any 2016.
Per tant, el que demanem, el que pretenem, el que aquesta moció planteja, és que
en el marc d‟aquesta legislació del Servei d‟Ocupació de Catalunya, que ja ho
preveu, es desenvolupi el més ràpidament possible el reglament que permet la
concertació de les polítiques actives d‟ocupació per períodes molt més llargs, que
no l‟anualitat, i acudir al concurs competitiu de les subvencions, sinó que, a més a
més, en el nostre cas i tenint en compte el recentment signat Pacte Local per a
l‟Ocupació, que en el marc d‟aquest Pacte Local per a l‟Ocupació, que també
preveu la seva existència a la Llei del Servei d‟Ocupació de Catalunya, es puguin
planificar amb molta més capacitat d‟anàlisi i de projecció en el temps, les polítiques
actives d‟ocupació.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, deia: "Si l'aigua cau, tot floreix", deia Manuel de Pedrolo. I ho deia, perquè
l'aigua és un bé escàs i valuós, imprescindible per a la vida, que fins i tot va ser
declarada un dret humà per l'ONU l‟any 2010. Malgrat tot l'aigua, avui, a casa
nostra i des de fa ja massa temps, és bàsicament una font de negoci milionari per a
uns pocs. A l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Agbar controla el subministrament
domiciliari de l'aigua mitjançant l'empresa mixta Aigües de Barcelona, Agbar en un
70%, Criteria –La Caixa- en un 15% i participada també per l'Àrea Metropolitana en
un 15%. Juntament amb Aigües de Barcelona, també SOREA, filial d'Agbar,
participa en el repartiment de les concessions privades de la gestió de l'aigua.
Durant aquests primers anys de legislatura municipal no s'han pogut constatar
passos evidents, ni per part del govern metropolità, ni del govern municipal, cap a la
internalització del servei de subministrament d'aigua.
Atès que les dades desmunten els arguments del neoliberalisme segons els quals
la liberalització dels serveis públics i la gestió privada comporten una major
eficiència. Segons el Tribunal de Comptes, en poblacions petites i mitjanes la gestió
externalitzada suposa un sobrecost d‟un 22%, i en grans ciutats, com és la nostra,
d‟un 25%, sent aquest últim el cas de l‟Hospitalet. Les dades demostren que la
gestió privada suposa importants sobrecostos i la mercantilització d‟un dret bàsic.
Atès que la Plataforma Aigua és Vida, formada per entitats de la societat civil,
sindicals, veïnals, ecologistes, de cooperació i solidàries, denuncia que del cost de
la tarifa de l‟aigua a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, un 56%, 181 milions
d‟euros, correspon a despeses no associades a l‟aigua, com publicitat, pagaments a
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la Generalitat i l‟AMB per la concessió, impostos, benefici empresarial, crèdits i
interessos amb entitats financeres i pèrdues d‟aigua. En el cas de l‟AMB, es perd
fins a un 20% de l‟aigua, el cost de la qual repercuteix en la factura, mentre que les
empreses públiques només tenen pèrdues d‟un 8%. A això cal afegir la taxa de la
Generalitat que penalitza les pèrdues i que suposa 2,6 milions d‟euros. Cal destacar
que en un 90% dels municipis de Catalunya que han externalitzat aquest servei, la
concessionària sempre és una empresa del mateix grup i que la tarifa a l‟àrea
metropolitana és un 91,7% més cara si la comparem amb els municipis veïns amb
gestió pública.
Atès que l‟anàlisi sobre la remunicipalització de la gestió i subministrament de
l‟aigua ha de partir d‟un correcte estudi tècnic, econòmic, social i ambiental posant
sobre la taula, amb total transparència, els costos, beneficis, riscos i oportunitats del
model. A partir d‟aquí, s‟estarà en condicions d‟implementar un model de gestió que
garanteixi un servei de qualitat, sostenible, a un cost assequible, que apunti a un
important grau de control i participació ciutadana, i on els beneficis de l‟activitat es
reinverteixin en millorar el servei i no en engreixar beneficis de grans corporacions,
per tal de no vulnerar els drets de les persones, però també dels nostres
ecosistemes. Fa 14 mesos que esperem la presentació d‟aquest informe aprovat al
Ple del passat octubre de 2015.
Atès que la gestió de l'aigua sota les grans corporacions ha portat a la vulneració de
drets de les persones, però també dels nostres ecosistemes, és per això que només
amb una gestió 100% pública i directa pels ajuntaments, es pot assegurar un servei
de qualitat. Mitjançant la gestió municipal del servei de subministrament d'aigua
podem garantir: 1. El control popular de la gestió de l‟aigua; 2. Aigua de major
qualitat i a menor preu; 3. L‟aigua per a tothom; 4. L‟ajuntament, com institució més
propera a la ciutadania i les persones, ha de tenir control directe dels béns
imprescindibles per a la vida i mantenir-los al marge de la mercantilització; 5.
Sostenibilitat ecològica; 6. Els drets laborals dels treballadors, com a centre també
d‟aquesta proposta;7. Sobirania sobre el territori.
Atès que la sentència del tribunal Superior de Justícia de Catalunya de març de
2016, ha anul·lat la concessió a l‟empresa mixta que, entre d‟altres municipis, opera
també a l‟Hospitalet de Llobregat. Aquesta sentència, tot i que no és ferma encara,
obre la necessitat d‟analitzar la idoneïtat d‟establir un model de gestió pública de
l‟aigua. Atès que aquesta anul·lació constitueix una oportunitat perquè a la nostra
ciutat la gestió de l‟aigua passi a mans públiques, amb la finalitat de garantir el dret
a l‟aigua al conjunt de la població i aprofitar la resta de beneficis econòmics i socials
esmentats.
Proposem al Ple l‟aprovació d‟aquesta moció. Gràcies.

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)
Gràcies. Respecte a la moció 19, la moció per a l‟adhesió al manifest “Casa Nostra,
Casa Vostra”, com no pot ser d‟una altra forma, a favor. Malauradament és una
moció que sembla que torni i és molt recurrent en aquest Ple, i quan torna i és molt
recurrent és precisament perquè tothom està preparat per acollir als refugiats que
estan als camps de concentració, menys els que han de tramitar i han de donar el
vist-i-plau perquè aquesta gent vingui a les nostres ciutats, perquè la nostra societat
els hi doni acollida. I crec que, en aquest sentit, la lluita és necessària, s‟ha de
seguir lluitant i hem de continuar donant suport a aquest tipus d‟iniciatives.
Respecte a la moció 20, la moció sol·licitant l‟inici urgent dels processos de
concertació territorial en matèria d‟ocupació, a favor.
I respecte a la moció 21, la moció per a la gestió 100% pública i directa del servei
de subministrament d‟aigua, nosaltres ja vam presentar una moció en aquest sentit
a l‟octubre de 2015. Jo crec que en aquest sentit està tot dit, així que l‟únic que
igual també que faltava una mica a l‟explicació de la moció, és explicar també la
situació de MUSA, que és una altra empresa també filial d‟Aigües de Barcelona,
que obliga als equips de medició que tenen tots els usuaris d‟aquesta empresa a
tenir el de la seva marca, que obliga a uns costos a tots els usuaris d‟Aigües de
Barcelona i que també, en aquest sentit, és una pràctica clarament monopolària que
dóna riquesa als quatre que comentàvem a l‟explicació de la moció, o sigui, que en
aquest sentit també a favor de la moció número 21.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de les tres.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, nosaltres ens posicionarem sobre la moció 20, la votarem a favor, creiem que el
problema que detecta la moció és real, però la solució que proposa, per nosaltres
no arriba a ser ni tan sols pal·liativa. El problema que detecta és que l'Estat
Espanyol, que porta 10 anys amb el doble d'atur que la mitjana europea, ha fet de
la inassistència a les persones a l‟atur, juntament amb les reformes laborals del
PSOE i del Partit Popular, l'instrument per aconseguir, ràpidament, una important
baixada salarial i de condicions laborals. En aquest moment, la meitat de les
persones en situació d‟atur, no reben cap tipus de prestació ni subsidi.
El personal del SOC ha sofert una brutal reducció, mentre les reformes laborals han
legalitzat les agències privades de col·locació, a la figura de les quals s'han acollit
també els ajuntaments. En aquest moment tenim una part del personal del SOC, les
orientadores, una gran part del personal municipal dels serveis d'ocupació i el
personal de les agències privades de col·locació entrant i sortint de l'atur, rotant
constantment i absolutament en precari.
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Per altra banda, els plans d'ocupació i la formació ocupacional, arriben a un
percentatge ínfim del total de persones desocupades. Com veiem, la proposta de la
moció que arribin ràpid els pocs diners dels quals disposarem aquest any, no és
cap solució. Mentrestant al Parlament, no avança la reforma fiscal per a les rendes
més altes i la instauració del que per nosaltres hauria de ser una prioritat, de la
Renda Garantida de Ciutadana. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, quant a la moció que ens hem...que subscrivíem conjuntament del manifest de
“Casa Nostra, Casa Vostra”, tristament hem de...voldríem no haver de fer aquest
tipus de mocions que reiteradament es fan al llarg d‟aquests últims temps, perquè
significaria que vivim en un món molt millor. Donem suport, perquè és evident que,
com s‟ha dit aquí, l‟Hospitalet, Catalunya, som un poble d‟acollida i segurament és
allò que ens agradaria que ens fessin a nosaltres si ens passes la mateixa situació,
estem disposats a fer-ho per humanitat. Però repeteixo que el que és ideal seria
treballar per tenir un món molt millor, on aquestes coses no passessin.
Quant al tema de l‟aigua, la municipalització de l‟aigua, creiem que aquí hi ha una
sèrie de coses que es diuen en aquesta moció que no estem gens d‟acord. Es
produeix una demagògia política en que parla que només la gestió pública d‟un
servei és l‟única bona i que les altres no són bones, creiem que no és així.
Catalunya és un país que s‟ha fet moltes vegades, doncs que prové del mutualisme,
de l‟associacionisme, de fer gestions público-privades, serveis el millor possible. I
per això pensem que per un altre costat l‟Àrea Metropolitana, el nostre grup
municipal, el nostre grup de l‟Àrea Metropolitana junt amb els altres grups, estem
tractant aquest tema, per donar-li una solució conjunta i, per tant, creiem que no és
una solució que hagi de dependre única i exclusivament de l'Hospitalet, sinó que ha
de dependre precisament d‟això, de l‟Àrea Metropolitana, per trobar una solució
conjunta que faci possible, doncs la millora del que decidim en un futur. Però parlar
que ecològicament un servei públic que seria millor ecologisme que en un servei
privat, crec que és faltar a una realitat que no s‟ha comprovat. Per tot això, nosaltres
votarem en contra d‟aquesta moció.
Perdó, i la moció del SOC, bé, de fet és un mal endèmic i un mal històric, vull dir, és
una cosa que ve d‟ara, sinó que ve d‟altres governs de la Generalitat. Però és un
mal endèmic, perquè portem ja molts anys de crisis i no s‟ha superat, també hem
d‟entendre que l‟única fórmula de solucionar això no és donar aquesta sortida
endavant al SOC, sinó que hem de continuar treballant en polítiques actives
d‟ocupació, per part de tots, des de l‟Ajuntament, de tots els agents socials, per
tirar-ho endavant. La votarem a favor.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, respecte a la moció de l‟inici urgent de processos de concertació territorial en
matèria d‟ocupació, creiem que hi ha una certa confusió entre el model de
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concertació territorial i les estratègies de concertació territorial que, com diu la Llei
13/2015, són aprovades pel consell de direcció del Servei Públic d‟Ocupació,
d‟acord amb el Pla de Desenvolupament de les polítiques d‟ocupació i amb el model
de gestió de polítiques públiques.
Trobem a faltar referències, a banda de la disminució de recursos, alguna
referència a les reformes laborals del PSOE i del PP per una banda i per altre
també, referent en part a la contractació pública, a la LRSAL que és la que està
limitant a les administracions locals, a més de la manca de recursos i la necessitat
de la gestió integral de les polítiques d‟ocupació, en part encara en mans de l‟Estat,
per construir un model propi i eficient de les polítiques actives, i també les passives,
d‟ocupació, per millorar l‟ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les
nostres empreses.
Ja que divendres passat vam tenir a l'Hospitalet al Conseller de Treball i d‟Afers
Socials i Família, hauria estat una bona oportunitat per plantejar i discutir aquest
assumpte, a més que aquest Ajuntament disposa de la Comissió Mixta amb la
Generalitat per tractar aquest i tots aquells assumptes d‟interès per a la ciutat.
Nosaltres ens abstindrem d‟aquesta moció.
Respecte a la moció sobre la gestió 100% pública de l‟aigua, nosaltres compartim la
necessitat d‟una gestió pública i al servei dels interessos de la ciutadania, del
subministrament d‟un recurs bàsic com és l‟aigua. Entenem però que plantejar
recuperar la gestió d‟Aigües Ter-Llobregat, tal i com es planteja a la moció, en
aquest moment resulta inoportú. Aquesta qüestió ha estat sotmesa a una alta
judicialització i entenem que abans de prendre una decisió, una determinació al
respecte, cal restar a l‟espera de les sentències, que aquestes siguin fermes.
Un cop finalitzats de manera ferma els processos judicials, pel que fa a l‟adjudicació
de la concessió, la Generalitat haurà de dur a terme les accions necessàries per
recuperar la gestió pública d‟Aigües Ter-Llobregat, que és el que defensem.
Actualment s‟està tramitant un expedient informatiu que ha de determinar quin és el
grau d‟incompliment, per part de l‟empresa concessionària, en la negociació dels
pressupostos 2017. Precisament està en debat aquesta qüestió i la línia del govern
de la Generalitat passa per esperar la sentència i posteriorment valorar recuperar la
gestió directa del servei. Cal tenir en compte les conseqüències econòmiques
d‟anul·lar la concessió en aquest moment, ja que comportaria una indemnització
d‟uns 1.200 milions d‟euros, equivalent a cinc vegades el pla de xoc social, que no
ens podem permetre.
Per tant, votarem separadament els acords de la moció. Respecte a l‟acord primer,
defensem totalment que es garanteixi l‟accés universal als equips de l‟aigua i al
sanejament i, per tant, votarem a favor. L‟acord segon, per reclamar i disposar de
l‟estudi de viabilitat de la municipalització de l‟aigua, que es va aprovar el 27
d‟octubre de 2015 i encara esperem, com el de la municipalització del servei de
neteja que ja vam demanar o el de la gestió de les xarxes socials municipals, entre
d‟altres, aquest el votarem a favor. El tercer, quart i cinquè acord els votarem a
favor també. L‟acord sisè, els apartats a, b, c i d, que fan recuperació a... ¿no es
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poden votar en segregat els apartats? Sí, no? val, apartats a, b, c i d, que fan
referència a la recuperació d‟Aigües Ter-Llobregat, com ja he exposat abans, ens
abstindrem, a l‟apartat d, per penalitzar totes les irregularitats detectades per
l‟Oficina Antifrau, votarem a favor, l‟apartat e, en coherència amb els quatre primers,
ens abstindrem. I a l‟acord setè i vuitè, votarem a favor. A, b, c i d, abstenció, e, a
favor...

SRA. SECRETÀRIA
A ver, a, b i c a favor?

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
A, b, c, d, abstención, e, a favor.

SRA. SECRETÀRIA
A, b i c, abstención.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
No, a, b, c, d,... com?

SRA. ALCALDESSA
D, abstención.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Ah! Vale, vale, sí, sí, a, b, c, abstenció, d, a favor i e, abstenció. ¿Estamos?

SRA. ALCALDESSA
Ha pres nota Sra. Secretària? Val, ja està? Tot a favor a excepció del 6d, val,
d‟acord, a, b i c abstenció. Molt bé, finalitzat el torn d‟Esquerra Republicana, Partit
Popular, a veure si ho fem una mica més senzill.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Espero, gracias. Respecto a la moción número 19, nos abstendremos, bueno,
votaremos favorablemente de los puntos 4, 5 y 6, y nos abstendremos del resto de
puntos.

SRA. ALCALDESSA
La 19.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
La 19, nos abstendremos del resto de puntos y a favor del 4, del 5 y del 6. Porque
el manifiesto de esta campaña establece, creemos que establece una distinción
entre las personas del resto del Estado que viven en Cataluña, homologando a los
catalanes que han nacido en otras partes de España, a los extranjeros que vienen
de España. No nos parece adecuado el redactado, lanza acusaciones gravísimas
contra todos los gobiernos europeos, incluyendo los que tienen presidentes y
ministros socialistas, y en especial contra el gobierno de España.
También hace una utilización que creemos inadecuada o falsa, del artículo 13 de la
Declaración Internacional de Derechos Humanos, que donde dice que obliga a abrir
las fronteras sin límite, realmente lo que exige es no impedir la salida de ningún
país, ni poner limitaciones en la movilidad dentro de cualquier estado, pero no a una
entrada indiscriminada de personas. Por tanto, tal y como está planteado este
manifiesto, que creemos que es manifiestamente mejorable, nos abstendremos.
Respecto a la moción número 20, pues sí, como expresamos en su momento,
veríamos a ver la posibilidad de adherirnos, en todo caso, la votaríamos a favor.
Respecto a la 21, no, respecto a la 21 no la votaríamos a favor. Respecto a la
propuesta que nos han presentado, queda en evidencia que no se ha valorado
realmente el impacto que representa para el Área Metropolitana, el coste de
recuperar las infraestructuras y equipamientos y las instalaciones, redes de
distribución, etc, que son propiedad de la empresa mixta de agua. Esto representa
un coste también elevado y una inversión para las arcas públicas.
Respecto a Aigües del Ter, que es la empresa que en la moción hacen referencia
también, esta empresa pública tuvo que sanearse y se debían buscar soluciones
para cumplir los objetivos en 2011, los objetivos del déficit marcados en aquel
mandato, les insto a que pregunten a los consejeros de medioambiente, de
Iniciativa Esquerra Unida y al director de Aigües del Ter, durante los años que
Iniciativa y Esquerra Unida estaban en el gobierno del tripartito, por los motivos por
los que se llegó a la situación de insostenibilidad financiera, porque la pésima
gestión que se llevó a cabo, fue en parte la causante de los aumentos de la tarifa
del agua, que al final, como siempre, hemos tenido que sufrir todos los ciudadanos.
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Tarifa del agua que, por cierto, la AMB, durante el pasado gobierno, subió durante
el pasado mandato un 34%.
Por eso expresamos nuestro desacuerdo por presuponer que la externalización de
la gestión del agua puede afectar negativamente a los consumidores y a la calidad,
y la titularidad del servicio del agua, tanto en alta, como en baja, ha de ser siempre
pública, mientras que la gestión puede ser pública, mixta o privada, y creemos que
la gestión mixta o privada puede ser mucho más eficiente. Ello no significa que
avalemos la gestión de la sociedad mixta de aguas, actualmente en su proceso de
constitución, como saben, el Área Metropolitana, esta sociedad que suministra 23
municipios, está puesta en cuestión la concesión y desde el Partido Popular hemos
pedido al gobierno del Área y a la Sra. Colau que prepare una auditoría, que
todavía estamos esperando desde el 2015, para ver el proceso de adjudicación y
todo el proceso que conllevaba la licitación de esta contrata.
Por ello, les insto a que presenten el proyecto en el Área Metropolitana, que se
discuta allí, pero creo que en este Ayuntamiento no procede. Muchas gracias.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sobre la moció número 20, votarem a favor, des del nostre grup hem defensat i
defensarem que el dret al treball i al treball digne, és un dret fonamental, i que els
poders públics han de fer tot allò possible per garantir-ho, com el dret a l‟habitatge,
la renda garantida o la salut pública. I que aquells serveis que presti l‟administració
de manera permanent han de tenir una garantia, una estabilitat, que sembla
paradoxal que no arribi als professionals de la inserció laboral.
Sembla contradictori també, dir que el problema de l‟atur bé provocat per la baixa
qualificació dels treballadors provinents del sector de la construcció, per tant, d‟un
model productiu molt concret, que empeny a moltíssimes persones a deixar la seva
formació i abocar-se a una oportunitat que sembla d‟or, però que sabem i hem patit,
que realment enfanga a moltíssimes famílies, i alhora portar a cada Ple propostes
per noves promocions a la nostra ciutat, sense fer cap menció o treballar una
proposta, conjuntament amb d‟altres administracions, perquè situïn l‟esponjament,
la rehabilitació i la reforma d‟edificis i habitatges. També sembla contradictori que es
parli o denuncií la dificultat afegida de la contenció pressupostaria i de les plantilles,
imposades per les politiques d‟austeritat, quan aquestes polítiques les van impulsar
vostès, en aquell recorregut i reconegut mil vegades “estiu de l‟austeritat”.
D‟aquí i d‟allà, de Madrid i de Barcelona, del 2012 al 2013 es van acomiadar, o
eufemísticament parlant, no renovar a més de 300 orientadors, 280 interins i al
voltant d‟un centenar de laborals, és diu ràpid. Professionals de llarga experiència,
molts també amb una edat compromesa, que en el pitjor moment i quan més els
necessitaven els treballadors i treballadores aturades de Catalunya, se‟ls va fer
fora. Així, prop de 15.000 persones que es beneficiaven de programes de Treball
als Barris o dels Plans d‟Ocupació, van perdre la font d‟ingressos, a part dels 900
tècnics i 2.500 treballadors amb discapacitat que van denunciar que perdrien el seu
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lloc de treball a conseqüència de les retallades en programes d‟inserció. Per tant,
les retallades, les reformes laborals vingueren o foren suportades per governs a
Madrid i Barcelona. Aquesta és la dura realitat.
Resumint, la historia ens va bé per aprendre dels errors i per entendre que no
podem fer una cosa i després fer la contrària, per tant, sí a la formació estable i de
qualitat dels serveis d‟ocupació, i sí a un canvi de model productiu. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, yo quisiera hacer un comentario sobre todo por el tema de “Casa Nostra, Casa
vostra”, consideramos desde nuestro grupo que es inhumana la situación que están
viviendo los refugiados, todos tenemos en nuestra retina estos últimos días,
digamos, con la ola de frío, refugiados viviendo y muriendo encima del hielo, es
inhumano. Nosotros como sociedad no nos podemos permitir este atentado a los
derechos humanos continuo y reiterado, Europa tiene que abrir las puertas, porque
son derechos humanos, lo vuelvo a repetir, y consideramos que todos los esfuerzos
que se hagan en ese sentido, nosotros estaremos ahí, creo que este país tiene que
acoger refugiados, un día nosotros también lo fuimos y tal vez, quién sabe si algún
día lo seremos. No podemos dar la espalda a estas personas.
Luego también quería comentarle al señor del PP, que ya puestos a hacer “retrets”
y todas estas cosas, pues que se acuerde de Acuamed, del Sr. F. R., Subsecretario
de Presidencia, unos 25 millones en corrupción, fraude y demás, no sé, usted verá,
si quiere estar sacando temas, digamos, haciendo “retrets” continuos de cosas.
Nosotros estamos haciendo una defensa de la gestión pública del agua, el balance
de la experiencia privatizadora es nefasto, porque ha provocado corrupción, como
bien se muestra, escandalosos incrementos en las tarifas y la marginación en los
accesos de los sectores sociales más vulnerables. El servicio de agua ha de ser
asumido por la sociedad, en el marco de una gestión pública y democrática, en
caso de tarifación esta ha de ser progresiva, adecuándose a la diversidad de usos y
evitando la exclusión social del acceso al agua y el derroche del recurso.
Y aquí recuerdo la campaña que el movimiento vecinal llevó durante toda una
década, que es la guerra del agua, y la cual marcó muy claramente aquellos 100 m
por persona y día, como elemento de la OMS para una vida saludable y como el
derecho fundamental de cualquier persona, que seguramente tenemos que volver a
retomar esa lucha y esa pelea. La titularidad del agua ha de ser colectiva y sólo el
carácter público…bueno, no puedo seguir.

SRA. ALCALDESSA
S‟ha acabat el temps, ho sento. Queda Ciutadans.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias. La moción número 19, nosotros queremos adherirnos, si
es posible, manifestar aquí nuestra adhesión. Al mismo tiempo, yo he dicho otras
veces en este Pleno que a mí me molesta soberanamente que se utilicen estas
cuestiones con carácter muchas veces de a ver quien la dice más gorda y mejor, a
ver quién es más solidario, quien quiere más, y en el fondo luego al final se quedan
ahí, no se hace nada, porque sufren, pues los que tienen que sufrir, los que están
ahí en esos campos de refugiados, los que están pasando hambre, frío y demás.
Se hace demasiado postureo con estas cuestiones y a mí ya me duele el alma y lo
he dicho más de una vez, porque aquí todos los partidos, casi todos, por no decir
todos, se ponen estupendos con estas cuestiones, manifiestan su solidaridad, que
hay que acoger, que tal, y me parece bien, pero es que al final, al final se acaba el
debate y se acaban las acciones, se habla de que la Unión Europea no es solidaria,
que la Unión Europea tal, y todos hablamos y decimos que el vecino no es solidario,
pero bueno, si tan estupendos nos ponemos ¿estaríamos dispuestos en esta
ciudad, ya que hacemos tantas manifestaciones, a decir una cifra?¿cuántos
estamos
dispuestos a
acoger? ¿20.000?¿30.000?¿40.000? ¿estamos
dispuestos?¿estamos dispuestos de verdad a dar el paso adelante o simplemente
es postureo?
Y miren que yo estoy de acuerdo con esta moción y miren que yo estoy de acuerdo,
pero hombre, me duele el alma de ver que la mayoría de gente habla, se le llena la
boca, hace un postureo impresionante, se rasga las vestiduras de sensibilidad, y al
final se queda todo igual y los que se siguen muriendo son los refugiados.
Hablamos mucho y hacemos poco, vamos a ver si esta ciudad de verdad, con esos
dineros que vamos a ganar con esos negocios que proponen ustedes ahí en esos
grandes negocios que proponen del Manhattan y todo eso, somos capaces de
además de las becas comedor que siempre las echan ustedes en cara, que tienen
ahí como, como, se agarran como clavo ardiendo cuando les hacen una crítica,
cuánto invierten en las becas comedor, que ya está bien, ya lo sabemos y lo
felicitamos, habría que poner incluso más. Pero mire, a ver si somos capaces de
ser valientes, dar un paso y decir vamos, adelante, 20.000 recogemos nosotros,
que nos los manden, señores de la Comunidad Europea donde están allí, mándelos
para aquí, hagamos eso de una vez ¡hombre! y menos postureo. Pero estoy de
acuerdo con la moción, la voto con las dos manos, pero me duele lo que pasa.
En cuanto a la 20, estamos de acuerdo, también estamos adheridos a ella, por
supuesto, está bien, es una de las cosas que hace bien el Ayuntamiento y lo
decimos, poner algún dinero para que el empleo, las políticas de empleo y demás,
lo decimos, cuando algo hace bien este Ayuntamiento, este gobierno, lo decimos,
está bien, por eso nos hemos adherido.
Y en la última, la política del agua, pues miren, nosotros partimos de un
posicionamiento pragmático, no criticamos una cosa por ser pública o privada, sino
en función del servicio que da y como lo vemos y que es lo que queremos, no hay
que estigmatizar nada, porque yo no estoy muy de acuerdo muchas veces en que
se remunicipalicen cosas que evidentemente se pueden hacer bien o quizás mejor
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que la propia administración, pero hay cosas, miren, que no hay que mirarlas bajo
ese prisma, hay que mirarla porque el agua es un bien público esencial y para mí,
para nosotros y para los ciudadanos, no es un bien de carácter comercial. Creemos
en la democratización del agua, lo llevamos en nuestros programas y, por tanto,
también creemos en la gestión pública del agua, y entendemos que una gestión
pública bien hecha nos puede salir mucho mejor y sobre todo más barata, no les
quepa la menor duda.
Aguas Ter-Llobregat la Generalitat la vendió, la mal vendió sin una visión
estratégica de la política del agua, no le importaba, la mal vendió deprisa y
corriendo para tapar agujeros producto de su mala gestión, de la gestión anterior en
la propia Generalitat, y la mal vendió, se la quitó de encima. Acumulamos
resoluciones y sentencias que nos dicen que esa adjudicación se hizo mal, esa
venta se hizo mal, está ahí, hay facturas que están fuera de control, bueno, hay un
desmadre ahí con eso, que evidentemente es recomendable y es bueno, además
de lo que decimos de que Ciudadanos es partidario de la democratización del agua,
pero que lo pongamos en marcha.
Miren, yo cuando he visto, esto es lo que también me duele, de verdad,
sinceramente, seguro que el gobierno no tiene intención, a lo mejor me equivoco,
ojalá, de decir que a favor de esta moción, nada, y lo he visto en cuanto…, lo que
pasa es que fíjese, a medida que va uno viendo votar a los grupos se da cuenta de
muchas cuestiones, por eso, tengo que decirlo, no es baladí que los señores
primeros que han votado hayan votado en contra, perdón, a favor, claro, sabían que
ya estaba la cosa arreglada, que al final no perdían ustedes la votación, estoy
convencido y lo digo otra vez, porque se me cae la cara de vergüenza, estoy
convencido que si ellos no saben esto, no hacen esa votación. Y puede ser que a lo
mejor esté cayendo, bueno, en vilipendio por parte de…pero en cualquier caso,
agradecería que el gobierno pensara como nosotros y votara a favor, porque el
agua hay que democratizarla también. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Ha votat a favor de la 21.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, sí, claro.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres, evidentment, som signants de la moció a
favor del manifest “Casa Nostra, Casa Vostra”, evidentment el tema aquest dels
refugiats, ja ho han dit els companys i companyes, no m‟estendré, és absolutament
indigne el que estem veient i que ens arriba a través de les imatges de la televisió i
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el que anem coneixent de totes les informacions del que està passant a les portes
d‟Europa, teòricament aquest primer món civilitzat. Però senzillament i perquè quedi
clar, no sigui cas que sembli que quan un diu una cosa, si ningú diu la contrària, allò
que s‟ha dit és veritat.
Quan es va començar tota la campanya en el tema de refugiats que la Unió
Europea va aprovar la taxa que teníem que acollir cadascun dels països i va fixar la
taxa de més de 17.000 que li corresponien a l‟Estat Espanyol, el primer ajuntament
que va enviar diners al Fons Català de Cooperació perquè s‟enviés a fer l‟acollida,
va ser l‟Ajuntament de l'Hospitalet, el primer. El primer ajuntament que es va posar
a disposició del Fons Català de Cooperació i de les entitats ACNUR en origen i a la
nostra ciutat la Creu Roja, que és qui gestiona el tema dels refugiats, no d‟ara, des
de fa molts anys, ja vam posar a disposició la ciutat de l'Hospitalet i tots els
recursos municipals que calguessin, per acollir a totes les persones i totes les
famílies que l‟Estat, que és qui té les competències, assignés a aquesta ciutat. Allò
ho vam dir en aquell moment, no per postureo, sinó per convenciment, sense cridar,
perquè no cal, i el que nosaltres fem és donar blat i no predicar.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Referent a la moció 21, bé, que l‟aigua és un bé escàs, valuós,
imprescindible per la vida, estem tots d‟acord, em sembla que no hi ha cap debat.
Que sobre el subministrament d‟aigua a tota l‟àrea metropolitana s‟ha de fer un
debat seriós, tranquil, participat, després d‟un estudi tècnic també rigorós, tothom
està d‟acord, de fet jo crec que en això estaríem tots d‟acord, però si ho traslladem
en clau d‟àrea metropolitana, resulta que aquí estem caient en incoherències
permanents. Els grups que més manifesten en aquests moments o han votat a
favor d‟aquesta moció, formen part del govern metropolità, tenen una
responsabilitat, allà voten una cosa i aquí, a dos kilòmetres d‟allà, voten una altra, a
veure si ens aclarim.
Perquè aquest és un tema que no és del meu poble o del poble del costat, aquí
estem parlant del subministrament d‟aigua per a 3,2 milions de persones, 36
municipis, un sistema integrat, que en aquests moments és d‟una complexitat
extraordinària i que no ens el podem ventilar aquí en cinc minuts, amb un sí o no.
Uns estem més d‟acord amb la gestió pública, altres no tant, però en qualsevol cas
no hi ha cap estudi rigorós en aquests moments a sobre de la taula, que permeti
prendre una decisió seriosa que garanteixi el subministrament i el control públic
d‟aquesta aigua, en aquests 35 municipis. Dic això, perquè, insisteixo, venir aquí,
fer postureo està bé, però al final és a l‟Àrea Metropolitana on això s‟ha de dirimir i
d‟una manera seriosa.
Fa un any vam tenir una moció aquí en la que es demanava aquest estudi,
nosaltres ens vam remetre a l‟Àrea Metropolitana, l‟Àrea Metropolitana efectivament
va prendre una decisió d‟iniciar una auditoria i el grup del Partit Popular la
reclamava i amb raó, és veritat es va acordar això a l‟Àrea Metropolitana. I a
posteriori i a partir d‟una sentència contra el procediment de la gestió de l‟empresa
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mixta actual, tots els grups de l‟Àrea Metropolitana van convenir una altra cosa, es
va crear una taula política i una comissió tècnica, taula política i comissió tècnica
que està liderada per la presidenta de l‟Àrea Metropolitana, que no és precisament
del Partit Socialista, que té un objectiu, que té una metodologia de treball i que té un
pressupost per l‟any 2017, i em sembla que això és el que toca fer ara, parlar sobre
si ens podem desconnectar o no, si seria bo, si seria viable o no seria viable, en
aquests moment són brindis al sol.
I qualsevol model de gestió que s‟hagi de decidir en el futur ha de ser
necessàriament consensuat i compartit, perquè si no és així, al final, en nom de
l‟interès públic podem dir moltes coses, però si no prenem decisions, a, que
solventin el problema del subministrament a 3,2 milions de persones i que aquest
subministrament sigui transparent, amb tarifes clares i, d‟alguna manera, amb preus
que s‟ajustin a la realitat, no anirem enlloc. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, el posicionament Sr. Castro?

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
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, per aclarir, tornaré a llegir alguns punts que podem passar per alt en la nostra
exposició. Per parlar en termes econòmics del per què defensem la gestió pública
directa del servei, tornarem a repetir que segons el Tribunal de Comptes, el Tribunal
de Comptes, no un informe nostre com a grup municipal, sinó segons el Tribunal de
Comptes i tenint en compte que som una gran ciutat, en grans ciutats un 25%, la
gestió externalitzada suposa un 25% de sobrecost, segons el Tribunal de Comptes,
això ho diu el Tribunal de Comptes.
Segons la Plataforma Aigua és Vida, que tampoc és aquest grup municipal, del cost
de la tarifa actual de l‟aigua a l‟àrea metropolitana, un 56%, 181 milions d‟euros,
correspon a despeses no associades a l‟aigua. Bé, nosaltres considerem que els
beneficis generats per la cessió de l‟aigua han de ser en la seva totalitat reinvertides
en tot el cicle de l‟aigua. I aquest és un posicionament molt clar des d‟aquest grup
municipal.

…/…

70

Ens preguntaven per què parlem de sostenibilitat econòmica, bé, els recursos
hídrics no poden, per nosaltres, no poden estar sotmesos a la dinàmica empresarial
privada, no ho poden estar, ni gestionats de forma deslligada de l‟aigua per ús de
boca, per això la gestió tindrà en compte la salut dels ecosistemes a l‟hora que
s‟establiran preus progressius per consum, gravant l‟ús de piscines, per exemple,
equipaments turístics, segones residències, grans indústries, etc, i duent a terme
una gestió integral del cicle de l‟aigua. Això és el que demanem.
Per d‟altra banda, què és el que hem valorat, algunes de les coses que hem valorat,
que ens preguntaven també, què hem valorat a l‟hora de presentar aquesta
proposta, hem valorat, per exemple, la necessitat del control popular de la gestió de
l‟aigua, perquè creiem que és molt, molt, molt important i el fet d‟aconseguir aigua
de major qualitat i de menor preu...

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, se li ha acabat el temps. Més paraules? Sra. García, ai! perdó! Sra.
González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, bueno, yo quería puntualizar sobre el tema del agua, aquí de lo que se trata,
evidentemente, es de que hay que hacer todos, digamos, la investigación técnica
necesaria, pero aquí también se trata de un posicionamiento político, y es que,
digamos, quien puede garantizar, sobre todo en unos momentos de crisis como
estamos viviendo y de que muchísimas personas, por una cuestión económica, no
pueden tener acceso a un bien que es vital, que no estamos hablando de que te
puedas comprar un pantalón más o una camisa de menos, sino sencillamente que
es que necesitas agua para vivir, digamos, es la gestión pública la única que puede
garantizar ese derecho. Nosotros consideramos que el agua es un derecho y como
tal lo vamos a defender.
Y luego, por supuesto, las empresas tienen cuentas de beneficios, ellos van a
beneficio, y para ellos esto es un bien económico y lo han demostrado, le cortan el
agua al que no paga, entonces, por lo tanto, y luego ya tienen que venir los
gobiernos con toda una serie, digamos, de una batería de medidas para que no
hagan eso, lo más fácil y lo más lógico es que sean los propios gobiernos, el propio
Estado, o en este caso las autonomías o los ayuntamientos, los que gestionen este
bien que es público y es un derecho.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, Sr. Belver, es que no sé si usted interpreta mal lo que yo digo, yo no..., yo por
eso hacía alusión antes, en mi anterior intervención, a la sensibilidades como se
van…que no es que demos clases de, en fin, lo que usted me decía, no me dé
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clases de conciencia social y tal, pero algunas veces de repaso sí va bien, porque
se le va olvidando cosas. No, es cierto, y evidentemente a mí me gustaría que esa
sensibilidad que usted demuestra, fuera más allá ¿no? Es decir, por eso decimos
seamos más valientes, porque es muy bonito, ya le digo, y usted hablaba de brindis
al sol, no deja de ser un brindis al sol decir que esta administración se pone al
servicio de tal y cual, y esta administración está dispuesta a colaborar, todo eso son
declaraciones de intenciones, los hechos son que a ver si somos capaces de
verdad de decir, estamos en disposición de hacer esto, esto y esto y abundamos
para hacerlo, no dejarlo ahí abandonado, que está muy bien decir eso.
Y lo he dicho con carácter general, no me refería a ustedes, usted últimamente está
muy sensible, porque no le gusta que le digamos lo que pensamos muchas veces y
se da por aludido en cosas que yo no me refiero a usted, ni al gobierno. En
cualquier caso, vamos a ser valientes, digamos cuántos estamos dispuestos a
acoger, en vez de tanta declaración, digámoslo, pongámonos de acuerdo, podemos
asumir 20.000, porque como aquí vamos a ganar mucho dinero con esos proyectos
que tenemos, pues vamos a repartirlo y redistribuirlo, venga, miren, brindis al sol
no, o políticas concretas o mejor no hacer cada día declaraciones que son
frustración para la gente que las recibe y sobre todo de los que nos proponen que
las hagamos.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Efectivament, la sensibilitat sobre el tema de l‟aigua per
tothom, a mi em sembla que això, més enllà d‟aquesta moció, en aquesta ciutat
està garantit, em sembla que ja ho hem discutit en prou Plens, aquesta és una
ciutat on el tema de la pobresa energètica entenem que té una resposta clara i
contundent i, en aquest sentit, el tema de l‟aigua claríssima, ho dic perquè no hi ha
cap tall conegut i, a més a més, tenim, de l‟any 2013 fins ara, pràcticament un milió
d‟euros invertits en rebuts i factures que ha finançat un tercer, que no l‟ha finançat
aquest Ajuntament i, a més a més, l‟Ajuntament té disponibilitat econòmica per fer
front a aquestes situacions de vulnerabilitat energètica, en aquest cas en el tema de
l‟aigua.
I, Sr. Giménez, una mica de rigorositat, el Tribunal de Comptes no parla del 25% de
l'Hospitalet, s‟ha de mirar una mica bé, parla de...en primer lloc, aquest informe del
Tribunal de Comptes es fonamenta en municipis de menys de 20.000 habitants, que
no tenen res a veure ni amb l'Hospitalet, ni amb l‟àrea metropolitana de Barcelona, i
fa extrapolacions amb d‟altres ciutats més grans, però ni les realitats socials, ni
territorials, ni les infraestructures, ni res, té a veure amb l‟àrea metropolitana. Ho
dic, perquè vostè fa el compte de la vella, el 25%. Deixem que es faci aquest estudi
tècnic, que sigui el més rigorós possible. I després, ja ho hem dit abans, estem
d‟acord amb aquest debat públic, amb aquest debat seré, amb aquesta participació,
amb aquestes audiències, si cal, públiques, cap problema, però tinguem les dades i
després prenguem les decisions. Gràcies.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Muy rápido Alcaldesa. Mire, Sr. García, no podemos acoger 20.000 refugiados,
porque al Estado le asignó la Unión Europea 17.000, no podemos acoger 20.000.
Insisto, acogeremos todos los que se nos asignen, todos, no le sé decir, puede
usted dividir en función de los millones de habitantes de España, los que nos tocan
proporcionalmente, pues esos. Con lo cual también estaría bien que aparte de decir
lo que pensáramos, pensáramos lo que decimos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat les tres mocions conjuntes, el resultat de la...sí, perdó,
al·lusió? vinga, per al·lusions.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, estem..., amb el responsable de l‟Àrea estem totalment d‟acord amb la seva
última exposició, el que no s‟acaba d‟entendre és que voti en contra després de dir
que està d‟acord en pràcticament els quatre punts de la moció, en el segon, tercer,
quart i cinquè, que l‟únic que fan és demanar-li a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona
el que ja li vam demanar fa 14 mesos. Llavors, argumenta que està d‟acord amb el
segon, tercer, quart i cinquè punts, que és demanar-li a l‟Àrea Metropolitana que
faci allò que vam aprovar fa 14 mesos i acte seguit acaba dient que vota en contra,
llavors aquí les contradiccions cadascú les seves.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, quedaria, per tant, aprovada la moció 19 i 20, i quedaria rebutjada la
número 21, és així. Molt bé, passem a les mocions individuals, primer comencem
per la de Ciutadans.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 19, 20 i 21; adoptantse els següents acords:
PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-PA
Amb l’adhesió de CIUTADANS

MOCIÓ 19.VOSTRA”.

PER A L’ADHESIÓ AL MANIFEST “CASA NOSTRA, CASA

L‟Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra és una entitat sense ànim de lucre
que té com a missió principal desenvolupar la campanya “Casa nostra, casa
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vostra”, que té com a objectiu fer una crida a les institucions catalanes a actuar
definitivament davant la situació de l‟anomenada “crisi migratòria” que viu el
Mediterrani perquè Catalunya sigui terra d‟acollida, garantint la inclusió i el
desenvolupament social digne de les persones refugiades i migrants, i treballar per
eradicar les causes d‟injustícia, violència estructural, guerra i vulneració dels drets
humans en origen, que són l‟arrel dels moviments forçats de la població.
Per això, es duen a terme diverses accions per animar la ciutadania a organitzarse,mobilitzar-se, i fer sentir la seva veu per aconseguir una conscienciació
col·lectiva que afavoreixi el canvi d‟actitud a les institucions.
Les fonts de finançament de la campanya Casa nostra, casa vostra són les
aportacions, la venda de material de campanya i les entrades per al concert del
Palau Sant Jordi “Nit de benvinguda de les persones refugiades” de l‟11 de febrer
de 2017.
Els fons recaptats cobriran en primer lloc les despeses de la campanya. Un cop
cobertes, tots els beneficis generats es destinaran íntegrament a projectes d‟entitats
sense ànim de lucre que treballin en temes de migració i refugi.
“Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra” obrirà una convocatòria per a
projectes d‟entitats sense ànim de lucre que treballen per donar suport a les
persones refugiades i/o migrants.
A aquesta convocatòria s‟hi destinaran íntegrament els beneficis de la campanya,
un cop descomptades les despeses que la mateixa campanya hagi generat.
Les bases reguladores per a presentar-se a la convocatòria es publicaran a la web
de “Casa nostra, casa vostra” el mes d‟abril de l‟any 2017, una vegada hagi
finalitzat la campanya.
Un equip d‟experts independent avaluarà els projectes presentats. A partir dels
resultats d‟aquesta avaluació es procedirà al repartiment de l‟import de la
convocatòria.
Els projectes seleccionats es publicaran a la web de “Casa nostra, casa vostra”.
Casa nostra, casa vostra és una campanya que neix d‟un gran grup de persones
independents que treballen en el món de la comunicació i que, el passat 9 de maig,
curiosament el dia d‟Europa, vam coincidir als camps de refugiats de la frontera de
Grècia amb Macedònia fent-hi projectes professionals o de voluntariat.
A la tornada, aquestes persones van veure clar que havien de denunciar el que
havien vist i que havien de fer alguna cosa per canviar la situació de les persones
refugiades i migrants. A poc a poc, es van anar sumant complicitats de moltes
persones que volien donar resposta a l‟anomenada “crisi migratòria” que viu la
Mediterrània.
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Quan van notar que el projecte estava creixent, es van adonar de seguida que
l‟havien de compartir i que l‟havien d‟obrir a la participació de la societat civil, les
entitats i les institucions.
Ara, “Casa nostra, casa vostra” ja no és ningú en concret i és tothom alhora. Són un
grup de persones independents i un conjunt d‟entitats del país. Són cultura i són
societat civil. Són arquitectes, periodistes, obrers, advocats, autònoms, persones a
l‟atur, intel·lectuals i estudiants. I comparteixen una profunda preocupació per la
situació que viuen milers de persones migrants i desplaçades per força, dins i fora
de la Unió Europea.
Volen acollir persones que fugen de les guerres, de la fam, de la persecució
política, per motius d‟orientació sexual o per les seves creences. Però també volen
acollir aquelles persones que ja són aquí i segueixen tenint dificultats per
desenvolupar una vida digna. A totes aquestes persones els volen dir: casa nostra
és casa vostra.
MANIFEST
Catalunya ha estat sempre terra d‟inclusió, però no podem oblidar que en molts
moments també hem estat rebuts en altres terres. A Catalunya convivim amb
persones de la resta de l‟Estat, persones de totes les cultures, de tots els països i
de totes les creences.
Més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-se forçosament de casa
seva per conflictes armats, vulneracions dels drets humans, canvi climàtic i
pobresa. Des de l‟any 2000, i per culpa de les polítiques europees de blindatge de
les seves fronteres, més de 35.000 persones han perdut la vida intentant creuar el
Mar Mediterrani, que s‟ha convertit en un immens cementiri. L‟any 2016 ha estat un
dels més mortífers.
Els estats membres de la Unió Europea, lluny d‟oferir una solució a la situació, han
restringit encara més el pas de les persones fins a tancar les fronteres i Europa s‟ha
consolidat com una gran fortalesa.
N‟entren amb comptagotes i qui ho aconsegueix ho fa jugant-s‟hi la vida i buidant-se
les butxaques en favor de les xarxes de tràfic de persones. Un cop arriben als
nostres pobles i ciutats, corren el perill dels CIE, l‟exclusió i el racisme. Aquestes
polítiques de la UE incentiven la mortalitat i esborren del mapa les vies segures i
legals. Per molt que s‟apliquin mesures per frenar la immigració, les persones
continuaran intentant arribar perquè els motius que les empenyen a fugir són molt
més forts que els murs que es puguin trobar pel camí.
El 2015, l‟Estat espanyol es va comprometre a rebre 17.337 persones refugiades en
un termini de dos anys. Malgrat les pèssimes condicions en què es troben aquestes
persones, aquest compromís s‟està incomplint a hores d‟ara. D‟aquesta manera, el
govern espanyol, conjuntament amb altres estats europeus, vulneren
sistemàticament el Dret internacional així com els compromisos adquirits amb la
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signatura de la Declaració Universal dels Drets Humans o la carta de Drets
Fonamentals de la Unió Europea (UE), entre d‟altres. L‟acord entre UE i Turquia
n‟és un exemple flagrant.
Les competències en polítiques d‟asil són estatals, però creiem que Catalunya i les
seves institucions han de donar una resposta més clara i contundent davant el
desplaçament forçat de persones més gran des de la II Guerra Mundial. Catalunya
té competències en polítiques d‟acollida i podria aplicar mesures per millorar-les i
enfortir-les des d‟ara mateix.
Per tot això, davant la inacció de l‟Estat espanyol, fem una CRIDA A LES
INSTITUCIONS CATALANES A:
1. Actuar definitivament davant d‟aquesta situació tal com reclama la ciutadania
perquè Catalunya sigui terra d‟acollida.
2. Garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones migrades a
Catalunya i comprometre‟s a aplicar mesures contra el racisme, la xenofòbia, la
LGTBIfòbia i la violència masclista.
3. Defensar el dret a la lliure circulació de les persones, tal com queda recollit a
l‟article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans.
4. Treballar per eradicar les causes d‟injustícia, violència estructural, guerra i
vulneració dels drets humans en origen que són l‟arrel dels moviments forçats o no
desitjats de població. I en aquest sentit, fomentar la cultura de pau. Demanem que
s‟assumeixin compromisos immediats.
I ANIMEM LA CIUTADANIA a organitzar-se, mobilitzar-se i fer sentir la seva veu per
tal d‟aconseguir una conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi d‟actitud de
les institucions en relació amb l‟anomenada “crisi migratòria” que actualment viu la
Mediterrània.
*Aquest darrer punt està literalment extret d‟una declaració del Parlament de
Catalunya l‟any 1995 en el context de la guerra dels Balcans.
Per tots aquests motius, Els grups municipals del PSC-CP, ICV-EUIA-PIRATES,
ERC, CiU i CUP-PA proposen 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) Ha estat aprovat l’acord 1 amb 24 vots a favor dels representants del PSCCP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
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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 d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
1. Donar suport i adherir-se al Manifest “Casa nostra, casa vostra”.
b) Ha estat aprovat l’acord 2 amb 24 vots a favor dels representants del PSCCP, 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 d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
2. Notificar del present acord als ciutadans del municipi a través de l‟espai web,
les publicacions i les xarxes socials de l‟Ajuntament.
c) Ha estat aprovat l’acord 3 amb 24 vots a favor dels representants del PSCCP, 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 d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
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Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
3. Instar al Parlament de Catalunya i al Govern estatal a actuar definitivament
davant d‟aquesta situació tal com reclama la ciutadania perquè Catalunya sigui
terra d‟acollida.
d) S’aprova per unanimitat l’acord 4, que literalment diu:
4. Expressar el compromís d‟aquest Ajuntament amb polítiques que garanteixin
la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones migrades a
Catalunya i comprometre‟s com administració local a aplicar mesures contra el
racisme, la xenofòbia, la LGTBIfòbia i la violència masclista.
e) S’aprova per unanimitat l’acord 5, que literalment diu:
5. Expressar la defensa d‟aquest Ajuntament al dret a la lliure circulació de les
persones, tal com queda recollit a l‟article 13 de la Declaració Universal dels
Drets Humans.
f)

S’aprova per unanimitat l’acord 6, que literalment diu:
6. Treballar des dels recursos i mitjans d‟aquesta corporació local per eradicar
les causes d‟injustícia, violència estructural, guerra i vulneració dels drets
humans en origen que són l‟arrel dels moviments forçats o no desitjats de
població. I en aquest sentit, fomentar la cultura de pau.

g) Ha estat aprovat l’acord 7 amb 24 vots a favor dels representants del PSCCP, 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 d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
7. Penjar una pancarta al balcó de l‟Ajuntament que inclou “Volem Acollir” i el
logotip de la campanya “Casa nostra, casa vostra”. La gràfica serà facilitada per
part de la campanya “Casa nostra, casa vostra” a l‟Ajuntament. Aquesta
pancarta serà en el balcó fins a l‟arribada dels primers refugiats a l‟Hospitalet.
h) Ha estat aprovat l’acord 8 amb 24 vots a favor dels representants del PSC-
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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 d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
8. Instar a l‟Ajuntament a trobar fórmules de col.laboració amb la campanya
“Casa nostra, casa vostra”.
i)

Ha estat aprovat l’acord 9 amb 24 vots a favor dels representants del PSCCP, 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 d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
9. Traslladar aquests acords a l‟Associació pel refugi Casa nostra, casa vostra,
Als grups polítics del Parlament de Catalunya, a Creu Roja de l‟Hospitalet i al
Consell de Ciutat.

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 DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Amb l’adhesió de CIUTADANS
MOCIÓ 20.- SOL·LICITANT L’INICI URGENT DELS PROCESSOS DE
CONCERTACIÓ TERRITORIAL AMB ELS MUNICIPIS EN MATÈRIA
D’OCUPACIÓ.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova 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. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i 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 2 vots
d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
L‟atur és el principal problema de la nostra societat, com recullen les enquestes del
CEO. La crisi econòmica ha tingut un impacte molt dur sobre l‟ocupació i l‟any 2008,
en poc més de 12 mesos, l‟atur es va incrementar en un 49 %. La taxa d‟atur
registrada va arribar al seu màxim l‟any 2013, i encara se situa en el 14,6%, lluny de
les xifres anteriors al 2008.
La fallida del sector immobiliari va afectar molt especialment a les feines poc
qualificades, el que dificulta la reinserció laboral de les persones provinents de la
construcció. Aquestes dificultats expliquen el percentatge d‟atur de molt llarga
durada d‟un 2,4 % i que afecta molt especialment a les persones majors de 45 anys
i amb menys formació.
La Generalitat exerceix les competències referents a les polítiques d‟ocupació per
mitjà del Servei d‟Ocupació de Catalunya (Llei 17/2002) i, d‟acord amb l‟art.14 de la
Llei 13/2015 d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, les administracions locals també formen part del Sistema d‟Ocupació.
El SOC és l‟organisme intermedi del Fons Social Europeu a Catalunya, el principal
recurs disponible per promoure l‟increment dels nivells d‟ocupació i la qualitat de
l‟ocupació. El SOC és el responsable de la gestió i l‟execució d‟aquests FSE per al
període 2014-2020 dins dels objectius marcats per l‟Estratègica Europa 2020. Per la
seva part, els ajuntament són els agents que desenvolupen en el territori bona part
dels programes del SOC.
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Amb la crisi i l‟augment de l‟atur, els ajuntaments i els serveis locals d„ocupació han
fet un esforç suplementari per atendre tota la demanda, amb la dificultat afegida de
la contenció pressupostària i de les plantilles imposades per les polítiques
d‟austeritat. Els programes d'ocupació subvencionats a través del SOC, que
combinen accions com la informació, l'orientació, la formació, la cerca de treball, les
pràctiques a empreses, la tutoria i el seguiment es convoquen anualment i tenen
principalment una durada d‟1 any. Incorporen, a més, partides per a la contractació
dels professionals que els han de dur a terme i coordinar-los en favor de les
persones en situació d‟atur.
Aquests professionals, dels quals depenen en última instància els resultats i la
eficàcia del conjunt de polítiques actives d‟ocupació, pateixen situacions de
precarietat laboral: contractes temporals d‟obra i servei, la incertesa de les
convocatòries anuals i l‟encadenament de contractes. L‟atenció i el seguiment de
les persones desocupades i la prospecció territorial requereixen d‟un mínim de
continuïtat laboral que, en aquests moments i d‟acord amb la normativa general i
específica, no gaudeixen la majoria dels professionals dels serveis d‟ocupació
locals.
En molts casos, els programes del SOC exigeixen indicadors de resultats a les
administracions locals, sense disposar aquestes d‟un personal estable i suficient,
amb prou coneixement dels col·lectius de més difícil inserció i de la realitat
socioeconòmica de l‟entorn.
Els problemes estructurals de l‟ocupació al país, i la necessitat de millorar
l‟ocupabilitat de la població activa demanen un servei d‟ocupació ben dotat de
professionals. La llei 13/2015 preveu que el SOC ha d‟iniciar amb les
administracions locals la concertació territorial i estratègies territorials, que fomentin
l‟ocupació i el desenvolupament econòmic i que coordinin les iniciatives públiques i
privades destinades a la creació d‟ocupació. Mitjançant aquests instruments es
podria garantir l‟estabilitat laboral entre els professionals dels serveis d‟ocupació
locals.
El grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, amb l‟adhesió de
Ciutadans, proposen l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al Servei d‟Ocupació de Catalunya a iniciar els tràmits
reglamentaris necessaris per a poder iniciar urgentment el procés de concertació
territorial de les polítiques actives d‟ocupació amb l‟Ajuntament de L‟Hospitalet així
com l‟estratègia territorial en el marc del Pacte Local per l‟Ocupació i el
Desenvolupament Econòmic 2016-2020.
SEGON.- Instar al Servei d‟Ocupació de Catalunya a iniciar urgentment la resta de
processos de concertació territorial i les estratègies territorials amb col·laboració
amb ajuntaments i consells comarcals per tal de fomentar l‟ocupació i el
desenvolupament econòmic i coordinar les iniciatives públiques i privades
destinades a la creació d‟ocupació.
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TERCER.- Instar que mitjançant aquests instruments es pugui garantir l‟estabilitat
laboral entre els professionals dels serveis d‟ocupació locals.
QUART.- Donar trasllat d‟aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Família de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya i a les centrals sindicals de la
ciutat.

ICV-EUiA-PIRATES, CUP-PA
MOCIÓ 21.- PER LA GESTIÓ 100% PÚBLICA I DIRECTA DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
"Si l'aigua cau, tot floreix", deia Manuel de Pedrolo. I ho deia perquè l'aigua és un
bé escàs i valuós, imprescindible per a la vida, que fins i tot va ser declarada un dret
humà per l'ONU el 2010. Malgrat tot, l'aigua, avui, a casa nostra i des de ja fa
temps, és bàsicament una font de negoci milionari per uns pocs. A l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), Agbar controla el subministrament domiciliari de
l'aigua mitjançant l'empresa mixta Aigües de Barcelona (Agbar 70%, Criteria –La
Caixa- 15% i participada per l'AMB en un 15%). Juntament amb Aigües de
Barcelona, també SOREA -filial d'Agbar- participa en el repartiment de les
concessions privades de la gestió de l'aigua.
Durant aquets primers anys de legislatura municipal no s'han pogut constatar
passos evidents, ni per part del govern metropolità, ni pel govern municipal cap a la
internalització del servei de subministrament d'aigua en baixa.
Atès que les dades desmunten els arguments del neoliberalisme segons els quals
la liberalització dels serveis públics i la gestió privada comporten una major
eficiència. Segons el Tribunal de Comptes, en poblacions petites i mitjanes la gestió
externalitzada suposa un sobrecost d‟un 22%, i en grans ciutats d‟un 25%, sent
aquest últim el cas de la ciutat de L‟Hospitalet de Llobregat. Les dades demostren
que la gestió privada suposa importants sobrecostos i la mercantilització d‟un dret
bàsic.
Atès que la Plataforma Aigua és Vida, formada per entitats de la societat civil,
sindicals, veïnals, ecologistes, de cooperació i solidàries, denuncia que del cost de
la tarifa de l‟aigua a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona un 56% –181,1 milions
d‟euros– correspon a despeses no associades a l‟aigua, com publicitat, pagaments
a la Generalitat i l‟AMB per la concessió, impostos, benefici empresarial, crèdits i
interessos amb entitats financeres i pèrdues d‟aigua. En el cas de l‟AMB, es perd
fins a un 20% de l‟aigua, el cost de la qual repercuteix en la factura, mentre que les
empreses públiques només tenen pèrdues d‟un 8%. A això cal afegir la taxa de la
Generalitat que penalitza les pèrdues i que suposa 2,6 milions d‟euros. Cal destacar
que en un 90% dels municipis de Catalunya que han externalitzat el servei la
concessionària sempre és una empresa del mateix grup i que la tarifa a l‟àrea
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metropolitana és un 91,7% més cara si la comparem amb els municipis veïns amb
gestió pública.
Atès que la Plataforma “Aigua és Vida” reivindica que:
“L’empresa Aigües Ter–Llobregat (ATLL), creada el 1990 per la Generalitat de
Catalunya, és la responsable de l’abastament d’aigua en més d’un centenar de
municipis del Penedès, el Vallès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme i la
Selva. ATLL és una peça clau per tal de garantir un servei públic d’aigua i de
qualitat que garanteixi l’abastament a 4,9 milions de catalans i catalanes i a les
activitats econòmiques que s’hi desenvolupen. De la seva gestió depèn el bon estat
ecològic de les masses d’aigua que alhora són font d’abastament. Concretament els
rius Llobregat i Ter, i tots els aqüífers d’ambdues conques, a més a més de la del
Besòs i la Tordera.
Cal destacar que el marc jurídic desenvolupat des de la Ley de Aguas del 1879 fins
al text refós vigent actualment estableix la constitució d’un model públic de gestió de
l’aigua que garanteixi la governabilitat del país i la universalització del servei,
establint un clar caràcter públic. Alhora, la Generalitat té competències pel que fa a
«l'organització de l'administració hidràulica, inclosa la participació dels usuaris» i,a
tal efecte, el Decret Llei 3/2003, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en
matèria d'aigües de Catalunya, adjudica a la Xarxa d'Abastament Aigües Ter–
Llobregat «la producció i el subministrament d'aigua potable per a l'abastament de
poblacions per mitjà de la xarxa d'abastament Ter–Llobregat, la qual és un servei
públic d'interès de la Generalitat i, per tant, de la seva competència, que comprèn,
en tot cas, la regulació dels recursos hídrics i l'adopció de determinacions per a la
millor explotació en quantitat i qualitat, la planificació, la redacció dels projectes,
l'execució de les obres, la gestió i l'explotació de les instal·lacions».
Tanmateix, l’anomenada Llei Òmnibus aprovada el 2011 va facilitar el
desmantellament de les institucions públiques d’aigua cabdals per a aquest país. Va
determinar la possibilitat de prestació indirecta del servei d'abastament mitjançant la
xarxa Ter-Llobregat, i va atorgar al Departament de Territori i Sostenibilitat la
licitació i l’adjudicació dels contractes administratius de gestió i prestació de serveis
públics en matèria d’aigües de Catalunya, aprovats al Decret Legislatiu 3/2003 i, a
més, considera de manera indirecta com a ingressos de la Generalitat de Catalunya
els drets de naturalesa econòmica aconseguits per l’explotació i la gestió de les
instal•lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat. També va determinar que es
dissolgués l'Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat.
Durant el procés de privatització d'ATLL, 35 municipis varen aprovar una moció,
també proposada per Aigua és Vida, que acordava fer marxa enrere amb tot el
procés administratiu endegat per a la privatització d' ATLL. Les diverses versions de
la moció alertaven sobre el següent:
1.- L’accés a l’aigua potable i al sanejament com a dret humà. Atès que la
privatització de la gestió introdueix altres prioritats, alienes al bé comú, com són
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les mercantils, de negoci i de beneficis que l’allunyen, i fins hi tot s’oposen a la
preservació d’aquest dret bàsic.
2.- El cost de l’aigua en alta amb un substancial augment. Es va calcular que a
partir del sobrecost estimat amb una oscil·lació entre els 30 i 50 M€ anuals
implicaria que la tarifa pogués multiplicar-se per 3 (un 300%). De fet, només
dos anys després d'endegar el procés de privatització la tarifa havia augmentat
ja més d'un 100%.
3.- El patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes, dels municipis i altres entitats
locals. ATLL disposa d’un complet parc d’instal·lacions modernes i
d’infraestructures ben conservades que suposen un actiu aproximat de 950
milions d’euros que han estat pagades amb l’aportació econòmica de la
ciutadania a través dels seus impostos, la tarifa, l’aportació directa dels
ajuntaments connectats, el cànon, i amb aportacions del Fons de Cohesió
europeu.
4.- Les finances municipals negativament. Els municipis han fet aportacions per
a la connexió amb el sistema Ter-Llobregat i, per tant, són copropietaris de les
infraestructures. Cosa que innacceptablement s'obvia pretenent augmentar el
cost de l’aigua des del 150% fins al 300%.
5.- La governança de l’aigua, ja que el paper de regulació que puguin exercir
els municipis o la Generalitat sobre els serveis bàsics privatitzats és nul o
extremadament complex. Tot i així, la gestió d'Aigües Ter–Llobregat es va
privatitzar. La seva gestió s’atorgà a la multinacional ACCIONA mitjançant un
procés administratiu. Una gestió per part d'ACCIONA que han comportat a data
d’avui dues sentències del TSJC que l'anul·len, una en ferm del mateix TSJC
que referma les mesures cautelars d'anul·lar l’adjudicació de la gestió a
ACCIONA i un informe demolidor de l’Oficina Antifrau de Catalunya que
conclou demanant a la Generalitat de Catalunya l'anul·lació d'aquest
adjudicació.
És per tot això que cal apostar per la recuperació de la gestió directa d’aquest
servei. Tal com alertava, en la mateixa línia, Aigua és Vida:
1.- No hi ha cap justificació tècnica. ATLL pública subministrava anualment un
volum de 229 Hm3 amb un molt bon rendiment del 95,14%. El 2010 va ser
considerada la segona millor empresa pública del món per la Global Water
Awards.
2.- No hi ha cap justificació econòmica. ATLL és una empresa perfectament
viable i solvent amb petites correccions al sistema tarifari. El dèficit d’explotació
que va assolir en alguns exercicis, i que es va utilitzar per tramitar la
privatització de la seva gestió, es va originar en bona part per la manca
d’actualització de les tarifes en Alta.
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3.- No hi ha cap justificació social. L’externalització d’ATLL no estava al
programa electoral de cap força política que donés suport al Govern de la
Generalitat, ni tan sols del Parlament de Catalunya o de l’administració local.
4.- No hi ha cap justificació ambiental. La Directiva Europea Marc de l'Aigua
exigeix als estats el bon estat de les masses d’aigua per al 2015. La
privatització d'ATLL ha suposat un major risc del seu compliment ja que ha
suposat un increment de l'incompliment del bon estat ecològic de les masses
de l'aigua del Llobregat i en especial del Ter.”
Atès que l‟anàlisi sobre re-municipalització de la gestió i subministrament de l‟aigua
ha de partir d‟un correcte estudi tècnic, econòmic, social i ambiental, posant sobre
la taula, amb total transparència, els costos, beneficis, riscos i oportunitat del model.
A partir d‟aquí, s‟estarà en condicions d‟implementar un model de gestió que
garanteixi un servei de qualitat, sostenible, a un cost assequible, que apunti a un
important grau de control i participació ciutadana, i on els beneficis de l‟activitat es
reinverteixin en millorar el servei i no en engreixar beneficis de grans corporacions
per tal de no vulnerar els drets de les persones però també dels nostres
ecosistemes.
Atès que la gestió de l'aigua sota les grans corporacions ha portat a la vulneració de
drets de les persones però també dels nostres ecosistemes. És per això que només
amb una gestió 100% pública i directa pels ajuntaments es pot assegurar un servei
de qualitat. Mitjançant la gestió municipal del servei de subministrament d'aigua
podem garantir:
1. Control popular de la gestió de l’aigua: L‟aigua és un bé essencial que
afecta la vida de les persones i els ecosistemes; per això les entitats que
treballen dins el sector, les Associacions de Veïns i les classes populars podran
participar de la presa de decisions i exercir control directe sobre el preu,
inversions, manteniment de la xarxa, etc.
2. Aigua de major qualitat i a menor preu: Amb la gestió directa, el que ara
són beneficis milionaris que es queden les empreses, seran diners que serviran
per garantir una millor qualitat de l‟aigua i del servei, la millora de la xarxa i
preus més assequibles per la població.
3. L’aigua per tothom: En tant que l‟aigua és un bé comú i ha estat declarada
un Dret Humà indispensable per a la vida, la falta de recursos econòmics de les
famílies de les classes populars no ha de ser un motiu de tall de
subministrament. Això només serà possible amb una gestió pública i directa en
lloc d‟una gestió basada en beneficis/guanys econòmics.
4. L’ajuntament, com institució més propera a la ciutadania i les persones, ha
de tenir control directe dels béns imprescindibles per a la vida i mantenir-los al
marge de la mercantilització.
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5. Sostenibilitat ecològica: Els recursos hídrics no poden estar sotmesos a la
dinàmica empresarial privada ni gestionats de forma deslligada de l‟aigua per
ús de boca. Per això, la gestió tindrà en compte la salut dels ecosistemes
alhora que s‟establiran preus progressius per consum gravant l‟ús de piscines,
equipaments turístics, segones residències, grans indústries, etc. I duent a
terme una gestió integral del cicle de l‟aigua.
6. Els drets laborals dels treballadors: Com operaris municipals, els
treballadors estaran sotmesos al règim públic que garanteix millors condicions I
menor precarietat.
7. Sobirania sobre el territori: La construcció d‟un nou país i societat no és
possible mentre els béns bàsics i fonamentals per a la vida, com l‟aigua,
estiguin en mans d‟empreses privades transnacionals, que tenen com a
objectiu el seu benefici empresarial privat a costa d‟exhaurir els nostres
aqüífers.
Atès la sentència del tribunal Superior de Justícia de Catalunya de març de 2016,
ha anul·lat la concessió a l‟empresa mixta que, entre d‟altres municipis, opera
també a l‟Hospitalet de Llobregat. Aquesta sentència, tot i que no és ferma encara,
obre la necessitat d‟analitzar la idoneïtat d‟establir un model de gestió pública de
l‟aigua. Atès que aquesta anul·lació constitueix una oportunitat perquè a la nostra
ciutat la gestió de l‟aigua passi a mans públiques amb la finalitat de garantir el dret a
l‟aigua al conjunt de la població i aprofitar la resta de beneficis econòmics i socials
esmentats.
Atès que cada vegada més ciutats, regions i països decideixen remunicipalitzar els
serveis, recuperant així el control públic de la gestió de l‟aigua i del sanejament.
Entre elles hi destaquen ciutats tan rellevants com París, Nàpols, Budapest, Atlanta,
Buenos Aires, Berlín i La Paz. A Catalunya, per exemple, les poblacions de Mataró,
Manresa, Montornès del Vallès o Arenys de Munt han recuperat aquest servei en
els darrers anys.
Atès els punts anteriors, cal començar a treballar el canvi de model de gestió actual,
empresa mixta metropolitana, a una empresa 100% pública de gestió directa
municipal.
Atès l‟ anteriorment exposat els grups municipals d‟ICV-EUiA-PIRATES-E i CUPPOBLE ACTIU presentem la següent proposta d‟acords al Ple de l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet de Llobregat:
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 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
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Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i 12 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; 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; 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.- Instar el Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat i el
Consell Metropolità de l‟Àrea Metropolitana de Barcelona a garantir l’accés
universal i assequible a l’aigua i el sanejament, prioritzant els usos
domèstics i ambientals i determinant els sistemes d‟abastament, sanejament i
de distribució d‟aigua com a béns comuns i com un servei que atén un Dret
Humà essencial per a la vida i, per tant, com a estructures d‟estat no objecte
d‟afany de lucre i no privatitzables.
b) Ha estat rebutjat l’acord SEGON 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. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i 12 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; 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; 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:
SEGON.- Reclamar l‟estudi sobre la viabilitat de la municipalització de l‟aigua a
l‟Hospitalet de Llobregat, que va ser fruit dels acords aprovats pel ple d‟aquest
Ajuntament en la seva sessió del 27 d‟octubre de 2015 i que fixaven com termini
per a l‟emissió d‟aquest estudi el mes d‟abril del 2016.
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. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i 12 vots a
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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; 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; 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:
TERCER.- Donar suport a la línia de treball i d‟estudi envers la gestió pública
directa i integral del cicle de l‟aigua, a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, de la
que forma part l‟Ajuntament, valorant sempre la seva oportunitat, pertinència i
viabilitat, tant tècnica com econòmica, social i ambiental.
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. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i 12 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; 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; 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:
QUART.- Instar l‟Àrea Metropolitana de Barcelona i traslladar el suport de
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, a dotar pressupostàriament a aquesta
línia de treball i d‟estudi per elaborar els informes tècnics i/o jurídics necessaris,
així com a calendaritzar les actuacions i mantenir informats tots els grups
municipals involucrats dels avenços.
e) Ha estat rebutjat l’acord CINQUÈ 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. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i 12 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; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
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Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; 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:
CINQUÈ.- Instar l‟Àrea Metropolitana de Barcelona a que, dins d‟aquesta línia
de treball, s‟inclogui una anàlisi específica per a promoure noves formes de
funcionament que garanteixin la transparència, la informació, la rendició de
comptes i la participació ciutadana efectiva, incloent mecanismes de participació
que comptin amb persones i col·lectius especialitzats en la qüestió.
f)

Ha estat rebutjat l’acord SISÈ: “Instar el Govern de la Generalitat i el
Departament de Territori i Sostenibilitat”, amb el següent resultat per apartats:
-

El seu apartat a) 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. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i 10 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; 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 2 vots
d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero
i Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
a) Que retiri els seus recursos al TSJC contra les sentències que anul·len
la concessió de gestió a Acciona sobre ATLL.

-

El seu apartat b) 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. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i 10 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; 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 2 vots
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d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero
i Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
b) Que recuperin de manera immediata tot el que suposa la gestió del
sistema ATLL i que tornin a crear una empresa pública per a la seva
gestió o que resti integrada dins l‟Agència Catalana de l‟Aigua de
manera transitòria.
-

El seu apartat c) 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. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i 10 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; 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 2 vots
d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero
i Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
c) Que instin aquesta nova empresa pública a la creació d‟un reglament
que contempli els espais necessaris de participació ciutadana que
facilitin els mecanismes imprescindibles de transparència, control
municipal i també de control ciutadà.

-

El seu apartat d) 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. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i 12 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; 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; 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:
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d) Que emprin tots els recursos legals que estiguin al seu abast per a
penalitzar totes les irregularitats detectades per l‟Oficina Antifrau de
Catalunya.
-

El seu apartat e) 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. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i 10 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; 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 2 vots
d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero
i Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
e) Que facin públic el calendari de la recuperació de la gestió pública
d‟ATLL.

g) Ha estat rebutjat l’acord SETÈ 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. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i 12 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; 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; 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:
SETÈ.- Organitzar una audiència pública a l‟Hospitalet de Llobregat per
sotmetre a informació i debat ciutadà el model de gestió de l‟aigua a la ciutat,
que compti amb la presència de persones i col·lectius especialitzats en la
qüestió, així com dels agents que actualment gestionen el servei.
h) Ha estat rebutjat l’acord VUITÈ amb 15 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
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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. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i 12 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; 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; 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:
VUITÈ.- Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament
de Catalunya, a la plataforma Aigua és Vida, a l‟AMB, als grups polítics
metropolitans de l‟AMB, al Departament de Territori i Sostenibilitat, a ATLL
Concessionària de la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona.

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.

CIUTADANS
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de Ciutadans,
número 22, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la seva presentació, té la paraula el Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Bueno, tal y como indica el propio enunciado de la moción, se
trata de abundar en lo que en este Ayuntamiento venimos diciendo y donde creo
que la mayoría de los grupos ha estado de acuerdo, en la transparencia…

SRA. ALCALDESSA
Perdón Sr. García, es que me apunta la Secretaria, hago de transmisora, hay unas
enmiendas “in voce”…
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, yo he pasado ya la documentación de las enmiendas, sí.

SRA. ALCALDESSA
Vale, pero deberíamos hacer constancia en el Pleno, por favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Hacemos constancia de que, efectivamente, hemos hecho unas enmiendas que se
han pasado a los grupos y las han podido leer y verlas.
En cualquier caso, sigo, se trata de una moción para que nosotros, los grupos del
Ayuntamiento, recibimos una dotación económica, cada año, para una finalidad,
que es, pues hacer extensiva a la ciudadanía nuestra acción política y demás, es
una ayuda a los grupos que no es baladí, que estamos hablando de más de
400.000 euros que recibimos entre todos los grupos. Obviamente se reparten en
función de los concejales, una asignación por grupo y además luego por concejales
que tiene cada grupo. Creemos que es una cantidad, aunque fuera mínima, pero es
importante, como para tenerla en consideración y que estos grupos respondan ante
la ciudadanía, porque es dinero de los ciudadanos, con transparencia, diciendo sí,
efectivamente se ha gastado para lo que les está dotada la asignación.
Porque venimos echando en falta, no sé si a lo largo de otras legislaturas, pero me
parece que sí, de esa transparencia y que los grupos no han dado, porque nadie les
ha pedido las cuentas, creemos que se les ha de pedir, igual que a otros
ciudadanos, porque no deja de ser dinero de los contribuyentes, de los vecinos y
vecinas de Hospitalet. Y nos parecía muy mal que nosotros lleváramos ya dos años
en este Pleno, se nos haya otorgado ese dinero, esa aportación, por parte de los
ciudadanos, que no del Ayuntamiento, porque ese dinero es de los ciudadanos, y
no le estemos dando cuenta al Pleno y a los ciudadanos, en la transparencia de
donde gastamos.
Por lo tanto, lo que hacemos es decirle a este Pleno, que es el que tiene la facultad
para decir sí o no, de si se tienen que dar esas cuentas o no, que me parece algo
demencial que sea el Pleno quien lo decida, cuando esto, aparte que esté regulado
por Ley en cuánto se puede gastar el dinero en una cosa o en otra, debería estar
también absolutamente sujeto, como lo está cualquier entidad de la ciudad, a decir
dónde y cómo se fiscalizan, y si sus facturas son correctas, si no son correctas, y si
se ha gastado el dinero para el objetivo de la subvención.
Por lo tanto, entendemos que eso es un ejercicio más de transparencia, en el que
estamos convencidos que todos los grupos estarán de acuerdo, porque nosotros no
creemos, sinceramente, que nadie esté haciendo…malversando o gastando mal,
estamos convencidos, pero como yo decía, como se suele decir a veces, aquello
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que se dice de que la mujer del César no ha de ser honrada, sino además
parecerlo. Y es bueno que se dé cuenta de lo que se gasta y que alguien lo
fiscalice, que la Intervención nos diga, pues mire, esto lo están haciendo bien, esto
no corresponde o esto lo están haciendo mal. Por lo tanto, entendemos que nadie
debe rasgarse las vestiduras porque se les pida eso y estamos convencidos de que
aquí seguramente todo el mundo habrá hecho un buen uso de ese dinero.
Por lo tanto, yo pido el apoyo a esta moción, porque haremos que los ciudadanos
crean de una vez en los políticos, porque, evidentemente, viendo los escándalos
que hay, lo que está pasando en la sociedad, todo lo que sale cada día de unos
partidos y de otros, que aquí no está nadie libre de culpa, sobre todo los que ya han
gobernado, evidentemente, que ya tiene ahí lo que tienen, pero en cualquier caso,
no hay nadie libre de culpa, pero para demostrarlo lo que hay que hacer es poner
sobre la mesa los documentos y que los ciudadanos se den cuenta que estamos
dispuestos a que se nos someta a la inspección correspondiente o a la fiscalización
correspondiente, igual que cualquier entidad de la ciudad a la que se le dan equis
miles de euros, tiene que demostrarlo cada año mediante las auditorías que se les
hacen.
Por lo tanto, convencido de que esta moción va a salir adelante, ya les voy a dar las
gracias por adelantado a los grupos, por entenderla y por hacer ese ejercicio que
tienen que hacer de transparencia, para que cada día vayamos ganándonos la
confianza de los señores que nos votan, porque me temo que la tenemos bastante
perdida ¿no? por todo lo que hemos ido haciendo o lo que se ha ido haciendo en
política durante muchos años. Es un buen ejercicio que yo creo que no van a
desaprovechar ninguno de ustedes para demostrar que en este Ayuntamiento
queremos que la transparencia cada día sea más grande. Muchas 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, voto a favor, es una moción que perfectamente podríamos haber presentado
nosotros si hubiéramos tenido la posibilidad y el Reglamento nos lo permitiera, y
además creemos que es un ejercicio muy sano de transparencia para los grupos
municipales, así que a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
A favor.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, a favor, matisant que, al cap i a la fi, hi ha unes lleis que legislen això, i que bé,
és posar en transparència aquest Ajuntament. El que també volia expressar és que
no fa falta induir el que hem de votar els demés, pot quedar simpàtic o no, però som
tots grandets per saber el que hem de votar i obrar en conseqüència, no fa falta
agrair un vot suposadament, suposo que forma part de les maneres de fer i de ser
de cadascú. Votem a favor.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, nosaltres també votarem a favor i crec que tots els grups polítics que estem aquí
presents estem subjectes a la Llei i gestionem i justifiquem, doncs adequadament
els diners destinats a les activitats dels diferents grups municipals. A nosaltres, al
nostre partit polític, Esquerra Republicana, l‟Estat Espanyol, més que un altre grup
polític o entitat, ens fiscalitza constantment per veure si troba algun tipus
d‟irregularitat, però per molt que busquen no troben res, perquè som un partit net,
que no té cap tipus de cas de corrupció, amb els comptes transparents i sense cap
tipus de deute amb els bancs, per tant, estem més nets que una patena.
I, per tant, no voldria dir-ho, que estem d‟acord amb aquesta Llei, perquè no tenim,
amb aquesta moció, perquè no tenim res a amagar, però em sorprèn que qui
presenti aquesta moció sigui Ciutadans, perquè cal tenir en compte que el Tribunal
de Comptes de l‟Estat Espanyol, respecte de les despeses de les eleccions del 20
de desembre, va manifestar que havia irregularitats detectades en el Tribunal de
Comptes de partits polítics que ascendien gairebé a 600.000 euros, d‟aquestes
irregularitats detectades més del 60% és del grup de Ciutadans. I el Tribunal de
Comptes també diu que Ciutadans va posar de manifest una irregularitat, que és
passar com a compte electoral la seva reforma de la seva seu a nivell de Madrid.
Per tant, apliquin-se, s‟han d‟aplicar vostès, és a dir, aquesta situació, no donin
lliçons, en aquest cas, de transparència i, per tant, comencin per vostès mateixos a
ser transparents. I també els animo, ja que tenen una voluntat de transparència,
que actualitzin el registre d‟interessos d‟activitats d‟aquest Ajuntament, per saber el
que cobra vostè en sous i en dietes, que encara és dels únics grups polítics que no
ho ha fet en aquests moments.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. La moción como lo que propone, pues bueno, no es más que cumplir la
Ley que en su momento hizo el gobierno del Partido Popular, pues la votamos a
favor.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, votaremos a favor, nos parece una moción que va en la línea de la
transparencia y la buena gestión del dinero público, a pesar que lo han dicho
repetidos grupos, que la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas ya
realizan la fiscalización tanto de partidos políticos, como del Ayuntamiento, pero no
está de más que Intervención, que realiza numerosas intervenciones y diversas
fiscalizaciones del Ayuntamiento, pues se encargue de esta tarea. Igualmente
reiteramos en este caso, la necesidad de que el gobierno municipal refuerce y
amplíe las capacidades y recursos del área de Intervención, con el fin de llevar a
buen término sus tareas. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Nosotros votaremos favorablemente la moción tal y como
ha quedado finalmente redactada, pero “no em puc estar de dir”, me parece una
moción absolutamente innecesaria, innecesaria en el sentido de que creo que si
hay algo que se fiscaliza, se vigila, está auditado por el Tribunal de Cuentas, está
incorporado en todo el tema de portal de transparencia, por cierto, una Ley de
transparencia que se debatió y se aprobó en el Parlament de Cataluña, donde los
grupos municipales o los grupos parlamentarios allí, en aquel caso, podrían haber
hecho cualquier tipo de aportación, porque lo que sí que puede ser una “disbauxa”
es que en cada Ayuntamiento, cada partido, cada grupo, cada gobierno municipal,
decida hacer una cosa con esos grupos municipales, y valdría la pena que todos
hiciéramos lo mismo, yo lo digo para buen gobierno general, porque parecerá que
en el Ayuntamiento de Hospitalet si sale en la web, es que somos muy
transparentes y si en el Ayuntamiento de…, es igual, otro, no sale, es porque allí
quieren ser muy opacos y no, resultará que es que allí no han aprobado eso y en
otro sitio…oigan, yo creo que si todos los que tenemos partidos, que tenemos
representación allí donde se legisla, allí donde realmente se puede hacer
incidencia, seguramente allí es donde valdría la pena que hiciéramos este tipo de
esfuerzos.
Por eso les digo, me parece innecesario, creo que lo de los grupos municipales,
como creo que han dicho más de uno de ustedes, el propio Sr. García en su
presentación, yo estoy convencido que todos los grupos municipales, teniendo en
cuenta los recursos de los que estamos hablando, estará todo absolutamente claro
y ordenado, pero eso ni mejorará, ni empeorará, la visión de los ciudadanos y
ciudadanas respecto del conjunto de partidos, porque es una gota en un océano, lo
que hay que hacer, lo que hay que conseguir, es que esa transparencia llegue al
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conjunto de la financiación de los partidos, no creo que grupo municipal a grupo
municipal, ayuntamiento a ayuntamiento, lo consigamos, creo que esta es una
cuestión de marco general, de legislación de la Ley de financiación de los partidos,
de las leyes de transparencia, que evidentemente se ha de legislar donde toca, que
es en el Congreso de los Diputados, y en el caso nuestro, en el Parlament de
Cataluña. Votaremos favorablemente.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, me alegra mucho que todos los grupos lo hayan visto así, a pesar de algunas
cosas que se han dicho aquí, con las que estoy en absoluto desacuerdo. Por
ejemplo, decía el Sr. Monrós, no hace falta ya que la Ley dice tal, bueno, la cuestión
es que aquí no se habían pasado nunca esas cuentas y si ahora entendemos que
se han de pasar, por algo será, es decir, durante todo el tiempo que yo conozco
este Ayuntamiento y creo que en las legislaturas anteriores, no se habían pasado
nunca esas cuentas. Y es lo que yo decía, pero cómo que no hace falta, es bueno
que los ciudadanos sepan que nosotros somos transparentes y que tenemos los
bolsillos de cristal y que de alguna manera estamos dispuestos a dar, bueno, las
cuentas que haya que dar, donde toca, que es aquí, en este Pleno, y que nos las
fiscalicen.
Mire, y en cuanto al señor de Esquerra Republicana, vamos a ver, vamos a ver,
usted ha dicho, nosotros siempre cumplimos con la Ley y tal. Ustedes no cumplen
nunca con la Ley, si son precisamente los que están siempre diciendo que hay que
desobedecerlas, ustedes que van a cumplir con la Ley, con las que les conviene,
cuando les conviene son ustedes de la Ley depende de dónde emane la Ley
¿verdad? Si emana de donde de verdad tiene legitimidad para emanar, ya no
cumplen, ustedes no cumplen con las leyes, hombre, y aquí, en este momento,
ustedes lo que tienen que hacer es, bueno, si ustedes quieren decir eso como
argumento, porque se sienten ustedes un poco…claro, si eso se les hubiera
ocurrido a ustedes decirlo y ponerse, no, es que hemos sido los que hemos dicho
que aquí tiene que haber transparencia, que hacen mucha gala de eso y tal, pues
no pasaría nada, pero como lo dice Ciudadanos, les molesta.
Porque aquí da la sensación de que, claro, ustedes, los de la república, que son,
pues como siempre, los mejores, los que están tocados por la barita divina, pues
son los que presentan estas mociones y los demás no, porque si las presenta ya,
cuidado, que esto…los fachas, según ustedes, no pueden presentar este tipo de
mociones. Mire, ustedes no cumplen nunca con la Ley y lo primero que ha dicho
aquí es que, claro, nosotros siempre cumplimos con la Ley, no es cierto, incluso
invitan a desobedecerlas ¿vale?
Mire, en cuanto a lo de…nosotros asumimos un error y se dijo, y cuando tuvimos un
diputado que en teoría se imputó, que todavía está pendiente y tal, dimitió, mientras
que el gobierno de la Generalitat tenía a otra gente imputada y estuvo ahí
aguantando. No lo digo por usted, lo digo para ver en relieve unas cosas y otras.
Ciudadanos podrá equivocarse, podrá meter la mano, como un día dije incluso de
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esta Alcaldesa, la imputaron de unas cosas que yo estaba en desacuerdo, podrá
meter la pata, pero no creo que meta la mano, y lo mismo hará Ciudadanos, podrá
equivocarse, imputar una factura a algo que entienda que la Ley, porque a veces
está difusa y luego no le duelen prendas en reconocerlo, eso es un ejercicio
también de honestidad ¿me entiende? Pero cuando usted dice que ustedes
cumplen la Ley, permítame usted que me ría, porque ustedes no cumplen ninguna
Ley que no les convenza, que no les guste, porque las quieren a su medida.
Por lo tanto, me reitero otra vez, y en cuanto a que yo le diga a la gente y le pueda
agradecer que hagan un voto, es una señal de cortesía, porque estoy convencido
que en algo que ustedes creo que han demostrado ya sus amplias miras de
transparencia, no van a decir ahora que no, me sorprendería que usted dijera que
no, me sorprendería, pero oiga, mire usted, lo que hace falta o no, como usted me
dijo un día, lo decido yo, no usted. Por lo tanto, Sr. Monrós, yo le vuelvo a
agradecer otra vez que haya entendido el mensaje que le queremos dar a los
ciudadanos con esto, porque la mujer del César no ha de ser honrada, sino además
parecerlo, y creo que hemos hecho un buen ejercicio hoy.
Y vamos a ver, si no hace falta, cómo que no hace falta presentar cuentas, lo que
echo de menos es que en todos estos años alguien se haya podido equivocar y no
se haya visto, porque las entidades de los barrios, cuando se equivocan, bien que
les hacen devolver lo que les sobra. Y aquí no es la cuestión, porque encima
podemos acumular, que me parece un disparate, porque encima podemos
acumular, que me parece un disparate, el dinero debería ser para el año de gestión
que se subvenciona la cosa.
Definitivamente, muchas gracias, por goleada, han votado todos a favor, me alegro,
hombre, menos mal.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sr. Miguel, jo senzillament no he votat perquè vostè ho hagi demanat, sinó que he
votat per coherència a una llei que ja existeix, per tant, vull dir, no perquè m‟hagi
presentat la moció votaré d‟una manera o d‟una altra, hi ha una llei que s‟ha de
complir, com n‟hi ha moltes altres i ja està, però trobo una mica inversemblant que
en la seva intervenció ja doni per pressuposat una cosa, que no passa res, perquè
clar, aquí si tothom fem el mateix, serà molt divertit, a veure quin és el joc que
passa no? No passa res, no passa res.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Per dir-li al senyor portaveu de Ciutadans que nosaltres hem votat a favor d‟aquesta
iniciativa, independentment de quin grup vingui, perquè ja els hi dic que nosaltres
som un partit transparent, el que sí m‟agradaria és que la seva transparència, del
seu partit, també s‟executés quan ho diu el Tribunal de Comptes, no ho diu
Esquerra Republicana de Catalunya, ho diu el “Tribunal de Cuentas del Estado”, en
els quals vostè en les despeses electorals del 20D, van justificar despeses que no
havien de fer-se. I també, els hi reitero una altra vegada, doncs que amb aquest
grau de transparència que avui té, actualitzi el registre d‟activitats d‟interessos
d‟aquest Ajuntament, perquè els ciutadans i les ciutadanes sàpiguen el que cobra i
si cobra o no dietes d‟altres administracions. Ja està, això és transparència.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, Sra. Alcaldessa.

SRA. ALCALDESSA
Sí, un moment, hi ha alguna paraula més?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Simplemente una apreciación muy rápida, mire, ya le he dicho a usted y le he
hecho referencia a lo que había pasado, en cualquier caso, usted puede seguir
replicando lo que diga. Pero mire, si hay alguna cosa que tiene Ciudadanos es
transparencia, porque todos los organismos internacionales que califican la
transparencia nos han dado siempre un diez, por encima de todos los partidos de
este propio país que es España, de este país que es España, tenemos un diez en
transparencia en todas las evaluaciones que ha habido en organismos
internacionales. Cometimos un error, lo dijimos, porque a veces hay una ley donde
te permite pasar una serie de facturas y tal, que está un poco difusa y en función de
cómo la interpretan luego, puede parecer una cosa u otra. Pero en cualquier caso,
aún con esa…entendiendo que la ley no estaba muy clara del todo y cometimos el
error por nuestros profesionales que hacen la contabilidad, admitimos el error y el
“mea culpa” lo entonamos. Pero que quede claro, Ciudadanos tiene en los ratios
mundiales de las agencias que califican la transparencia, un diez en todas, cosa
que echo de menos en otros partidos, mírese usted la hemeroteca y lo verá, señor
de Esquerra Republicana, míresela.
Y nada más, yo creo que ya está todo, usted ha votado en conciencia lo que tenía
que votar, usted ha dicho lo que tenía que decir y perfecto, no hay ningún problema,
si no estamos aquí hasta mañana con el debate.
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SRA. ALCALDESSA
Bueno, la moció ha quedat aprovada per unanimitat...per al·lusions, això de les
al·lusions ja farem aquí molta interpretació. Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
No, bàsicament m‟agradaria saber d‟on són aquests informes internacionals que
dóna una qualificació en aquest tema, jo només li dic el que diu el Tribunal de
Comptes. Muy bien, con su permiso...

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, transparencia internacional, le remito a otra serie de agencias, pero en
cualquier caso, aquí tiene la primera, porque las buscaremos todas.

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
I li continuo reiterant, que amb aquest grau de transparència que avui manifesta,
actualitzi el registre d‟activitats d‟aquest Ajuntament, que encara no ho ha fet. Ya
tarda, lleva dos años, dos años lleva.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García i Sr. García, s‟ha acabat el debat, jo lamento, la veritat és que una moció
que tots estem d‟acord i que han votat unànimement, que donem una sensació de
baralla permanent en una cosa que estem tots d‟acord, però en fi, això ho deixo
com a reflexió a tots els grups polítics. Quedaria aprovada, per tant, per unanimitat
la número 22 i passaríem a les tres mocions d‟Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa-Pirates.

Essent les 19:00 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.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 22; adoptant-se els següents
acords:
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MOCIÓ 22.- PARA HACER EFECTIVA LA TRANSPARENCIA DE LA
CONTABILIDAD DE LOS GRUPOS MUNICIPALES EN RELACIÓN A LAS
ASIGNACIONES PÚBLICAS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” ja incorporada, en el sentit de canviar la seva part dispositiva, i sotmesa a
votació s'aprova per unanimitat, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATENDIDO que el artículo 73.3, párrafos segundo, tercero, quinto y sexto, de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establecen:
“El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma,
podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con
un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del
número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso,
se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de
cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan
constituir activos fijos de carácter patrimonial.
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán
ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de
procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de
cada corporación.
Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la
dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán
a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.
Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen
la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las
elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan
en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a
todos los efectos. En cualquier caso, el secretario de la corporación podrá dirigirse
al representante legal de la formación política que presentó la correspondiente
candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias
señaladas”.
ATENDIDO que todos los partidos políticos, en mayor o menor medida, por
convicción o compelidos por las obligaciones derivadas de las Leyes de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; hemos recogido
en nuestros programas electorales la apertura informativa y la transparencia en el
ejercicio de la gestión municipal como ejes vertebradores de la participación
ciudadana.
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ATENDIDO que el artículo 15.1. de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en relación con la
transparencia en la actividad subvencional, establece:
“1. La información relativa a las subvenciones y ayudas públicas que los sujetos
obligados deben hacer pública en aplicación del principio de transparencia debe
incluir:
a)
b)
...
e) La justificación o rendición de cuentas por parte de los beneficiarios de la
subvención o ayuda otorgada”.
Por todo lo cual, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans, partido de la
Ciudadanía, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO: INSTAR a los Grupos Municipales a aportar, dentro del primer bimestre
de cada año natural, la contabilidad asociada a las asignaciones que hubieren
percibido con cargo a los Presupuestos Municipales. La contabilidad irá
acompañada de la siguiente documentación justificativa: movimiento bancario,
facturas y otros documentos justificativos de las disposiciones y pagos realizados
con cargo a las citadas asignaciones percibidas por los Grupos municipales. Esta
documentación se trasladará a la Intervención General a efectos de control
financiero y su inclusión en el Plan Anual de auditorías. Esta obligación de
justificación de las asignaciones percibidas por los Grupos Municipales tendrá
efectos desde la fecha de constitución del actual Consistorio, incluyendo los Grupos
Municipales que a fecha de hoy se hayan disuelto.
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno municipal a que proceda a publicar en la página
Web del Ayuntamiento la información detallada en el acuerdo anterior.
TERCERO: TRASLADAR la presente moción a los Grupos Municipales del
Consistorio y a los Concejales no adscritos.

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 23,
24 i 25, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Hi havia una modificació que sembla que la tenen tots. Està tot clar la modificació
de les clàusules sòl de la moció? Que s‟ha produït sí?, no? doncs... empezamos
con la moción número 25, moción pro referéndum estatal de las pensiones.
Primero agradecer sobre todo a la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones
que nos haya hecho llegar esta propuesta, y su trabajo incansable, digamos, en
este sentido, y agradecemos a los compañeros y compañeras de la Marea
Pensionista, que están aquí también, y que luchan todos los días por unas
pensiones dignas.
Aquesta moció és una proposta de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las
Pensiones. Aquesta plataforma està formada per 170 organitzacions entre les quals
existeix una gran pluralitat ideològica i social.
L‟objectiu principal de la moció és blindar les pensions i promoure una reforma de la
Constitució que inclogui la prohibició expressa de que qualsevol govern pugui
privatitzar, totalment o parcial, el sistema públic de pensions, i un article que reculli,
a més a més, com a obligació constitucional el manteniment del poder adquisitiu
real de les pensions.
Les pensions públiques no poden dependre d‟una determinada correlació de forces
polítiques. Han d‟estar per sobre de colors del Govern, de resultats electorals o de
la situació del país. Són ja 30 ajuntaments, en els que s‟ha presentat i aprovat
aquesta moció.
Demanem al Ple de l‟Hospitalet sumar-nos a aquesta iniciativa en defensa del dret
a unes pensions públiques, dignes i suficients.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció 23. La moció, abrevio, de clàusules sòl.
Seguidament la Sra. Carballeira dóna lectura dels aspectes essencials de la moció.
Essent les 19:06 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 24, en defensa de la qualitat de l‟aire.
Fa un any vam presentar una moció pels mateixos motius, però avui els índexs
locals i globals indiquen que no anem a millor. Segons el darrer informe "La qualitat
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de l'aire a Catalunya, 2015", el nostre municipi, inclòs dintre de la Zona de Protecció
Especial de l'Ambient Atmosfèric, supera de llarg els nivells legislats en diòxid de
nitrogen i partícules en suspensió, a l‟igual que el contaminant ozó.
Aquests contaminants provoquen malalties pulmonars, com la bronquitis,
afectacions a mucoses, ulls, vies respiratòries, produint una reducció pulmonar en
general i provocant milers de morts prematures a les gran ciutats i conurbacions
europees. Com sabem, vehicles de motor dièsel i benzina, centrals de generació
d'energia, la industria i el transport marítim són els principals causants.
L'Hospitalet ha sofert diversos episodis de contaminació atmosfèrica per sobre de la
mitja legal així com fortes olors a sulfats, fums i núvols provocats per contaminants.
Per tot això, el grup municipal d‟ICV-EUiA-Pirates proposa l‟adopció del següents
acords:
Reclamar a la Generalitat de Catalunya i al servei de vigilància i Control de l‟Aire,
ampliar la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica, la
instal·lació d‟una estació d'observació de tipus Trànsit en algun punt de la zona sud
de L‟Hospitalet, prop del vial de la Gran Via, cercant un punt idoni per captar millor
les emissions de tots els contaminants analitzats.
Instar a l'Ajuntament de la nostra ciutat a impulsar decididament el foment dels
vehicles híbrids, elèctrics o de tecnologies no contaminants, amb més bonificacions
a les ordenances fiscals i preus públics. Foment de punts de recarrega per vehicles
elèctrics i/o per altres fonts d'energia no contaminant. Que en l'horitzó del 2020, tots
els vehicles municipals o d'empreses concessionàries o d'altres que prestin serveis
a l'Ajuntament, siguin vehicles elèctrics, híbrids o de tecnologia no contaminant.
Que s'articulin els mecanismes de participació més enllà de l'àrea corresponent,
tant de la societat civil, com del Consell de Ciutat i Grups Municipals, perquè
treballin per aportar propostes a la Taula de Qualitat de l'Aire de la Conurbació de
Barcelona.
Instar al Govern municipal a executar de manera prioritària els acords de la moció
de foment de l‟ús de la bicicleta aprovada al Ple d‟octubre de 2015, modificant el Pla
de Mobilitat del nostre municipi, i el PIM i el PAM del mandat 2016-2019 per
prioritzar i optimitzar els desplaçaments de mobilitat sostenible, a peu, en bicicleta i
en transport públic.
Instar també al Govern municipal a aturar la tala d'arbrat fins a tenir aprovat un pla
director de l‟arbrat a la ciutat a llarg termini, que garanteixi la bona planificació i la
minimització de la tala d‟arbres existents i futurs.
Instar al Govern municipal que compensi i millori la cobertura verda desapareguda
amb els treballs recents de tala d‟arbres a la ciutat, amb unes noves plantacions en
llocs on no siguin obstacle per l‟accessibilitat, com poden ser parcs, jardins públics
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de la nostra ciutat. Aquest acord té com a objectiu evitar l‟empitjorament de la
qualitat de l‟aire per reducció de la cobertura verda.
I darrer acord, instar al Govern municipal de la nostra ciutat a que es revisin els
protocols d‟actuació sobre episodis de contaminació atmosfèrica amb l‟objectiu de
ser més efectius, transparents i permeables a la ciutadania.
Gràcies.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Gràcies. Respecte a la moció 23, amb els últims canvis, la votarem a favor.
Respecte a la moció 25, la moció pro referèndum estatal de les pensions, nosaltres
vam parlar amb el representants de la MERP, ja els hi vam comentar que
recolzaríem aquesta moció, que recolzaríem la seva lluita, que creiem que és una
lluita necessària. És una lluita que garanteix drets i que al final en aquesta lluita
ningú, ningú, ningú es pot quedar sense dir res.
Respecto a la moción en defensa de la calidad del aire, me gusta bastante el título
de la moción pero creo que hemos llegado a un punto que estamos frivolizando
bastante al hablar de algunos temas. Y hablo de frivolizar, porqué lo que no
podemos hacer es intentar llevar el debate con premisas falsas. No hace falta hacer
la situación más grave de lo que es, para resaltar la importancia del tema del que
estamos hablando.
Y lo digo por qué se habla de un informe de la calidad del aire 2015, donde se
afirma en la moción, “nuestro municipio supera de largo los niveles legislados”. Es
falso. Es falso. Los niveles medios de dióxido de nitrógeno han sido de 39 anuales y
el límite es 40. El de partículas PM10 ha sido de 25, la media anual. El límite es 40.
Y de ozono, me gustaría saber de dónde sacan el dato porqué precisamente la
estación de medición que tenemos en la avenida Torrente Gornal no es capaz de
medir el ozono, el ozono troposférico. Además las zonas urbanas no son zonas
donde tenga incidencia y sea un problema el ozono troposférico. Porqué no es un
gas que se emita. Es un gas que se produce por una reacción química de los
purines y las materias orgánicas en suspensión, con la radiación solar y el dióxido
de nitrógeno, y normalmente está afectando más a las zonas rurales y periurbanas
que a las zonas urbanas.
Sí que es verdad que podríamos llevar el debate, y sería un debate fructífero, a
hablar sobre si los límites en los que estamos legislando son los suficientes o no.
Yo creo que no. Los límites con lo que estamos, que son los mismos con los que
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está legislando toda la comunidad europea, pues son exactamente los mismos que
están casi a la mitad de los límites que indica la Organización Mundial de la Salud.
Y creo que ese sí que es un debate que deberíamos empezar a hablar.
Tenemos que empezar a hablar de la necesidad de una ley estatal de cambio
climático. Que es otra promesa del Gobierno que la ministra de agricultura,
ganadería y medio ambiente nos explicó en el CONAMA, que incluso tuvimos la
posibilidad de hablar con el secretario de medio ambiente para este tema, y bueno
es un anteproyecto que se está redactando desde hace bastante tiempo y no
sabemos dónde está.
También es verdad que a nivel Cataluña, a nivel catalán, se está haciendo, se está
redactando un anteproyecto de ley catalana de cambio climático, que es totalmente
insuficiente. Habla en materia económica y habla de CO2 y no tiene en cuenta, al
final, el perjuicio en la salud. O sea no tiene en cuenta los elementos de los que
estamos hablando, los dióxidos de nitrógeno, las partículas y demás.
Después cuando te metes en los acuerdos, hay un tema de bonificaciones. Dicen
que hay que igualar las bonificaciones con Barcelona. La bonificación del impuesto
directo de vehículos en Hospitalet, y me parece que también surgió de un acuerdo
de ordenanzas con Esquerra Republicana, son mejores en Hospitalet. Los
vehículos eléctricos tienen exactamente la misma bonificación, un 75 %, pero los
vehículos que contaminan menos de 100 gramos, aquí tienen un 50 % y en
Barcelona tienen un 25 %. Sí que es verdad que cuando tengamos la tecnología
suficiente, podremos además regular las zonas verdes y las zonas azules. Ahora
mismo es una limitación tecnológica porqué nuestros parquímetros no lo permiten y
es un compromiso además con Esquerra Republicana que ya se tuvo en su
momento cuando se negociaron las ordenanzas.
Mezclar en todo esto el tema del arbolado, es pretencioso. Porqué el arbolado
afectará los niveles de CO2 pero ni consume dióxido de nitrógeno, ni consume
partículas. O sea al final sí que es un elemento a tener en cuenta dentro de la
calidad del aire, pero realmente en este sentido, y creo que después tendremos la
posibilidad además de debatir porqué se talan los árboles y hablar un poco del
futuro plan director y demás, pues yo creo que tampoco cabía dentro de esta
moción.
La calidad del aire no se puede afrontar desde un punto de vista exclusivamente
municipal, se tiene que tratar desde un punto de vista metropolitano porqué es un
problema que tiene el área metropolitana. Y regular a nivel municipal está bien,
pero tiene siempre que ir en coordinación con el resto de municipios del área
metropolitana. Y en ese sentido, el Ayuntamiento de Hospitalet ya actúa de esa
forma. Nuestro protocolo es exactamente el mismo protocolo que propone, un
protocolo de consenso que se ha propuesto en el área metropolitana.
Por todo esto, ya te digo. Me gustaría poderla votar a favor pero no la voy a votar a
favor. La voy a votar en contra.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
En contra de la moció 24 i a favor de la 23 i la 25. Gràcies.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Vinga. Nosaltres votarem a favor les tres propostes de mocions. Amb la primera,
sobre les persones afectades per les clàusules sòl. Bé, Totes les institucions,
començant per la més propera a la gent, l‟Ajuntament, tenen l‟obligació i
responsabilitat de vetllar pels drets de les seves veïnes. Davant del constant abús i
assetjament de la banca a famílies i treballadores del país, cal donar un pas
endavant. I no només reclamar solucions urgents per compensar els abusos
bancaris que fins i tot tribunals europeus han evidenciat, també cal prevenir abusos
futurs. El context actual beneficia als bancs i al gran capital per sobre de les
persones.
Tampoc podem oblidar els més de 60.000 milions d‟euros que ens va costar a totes
el rescat d‟àmbit estatal, a la banca. Fa molt anys que l‟Estat, la Generalitat i els
Ajuntaments haurien d‟haver posat en marxa un pla de rescat per a les persones.
Ara és el moment d‟exigir a la banca les seves responsabilitats.
La llei és dèbil i no pas innocent en la protecció de les garanties de la gent. La llei
està escrita per garantir l‟status quo. El peix gran sempre es menja al petit. Però ja
n‟hi ha prou. Necessitem un nou marc i unes noves regles del joc. Cal recuperar les
institucions per a la gent. I per això, les administracions públiques, com a
representació de les veïnes, són imprescindibles en aquesta tasca. Les veïnes es
troben indefenses front els grans recursos dels grans bancs.
Algun dia la història posarà a cadascú al seu lloc i la banca haurà de rendir comptes
pels centenars de morts prematures i suïcidis també, que els seus abusos han
provocat durant tots aquests anys. I també les institucions, començant per aquest
Ajuntament, seran qüestionades perquè no van fer res davant de la impunitat i
abusos dels bancs. No van oferir solucions que canviessin les dinàmiques i
protegissin la vida de les persones més vulnerables, en aquest sistema capitalista
que expulsa, margina i fins i tot mata, en funció de la capacitat econòmica.
Valorem especialment els acords que proposen mesures concretes a la ciutat, com
són: el vuitè, oferir serveis gratuïts de primera acollida, informació i assessorament
per a les persones afectades. El novè, fer des de l'Ajuntament la proposta al
Col·legi d'Advocats de Barcelona de signar un acord de col·laboració per a la
defensa d'afectades. I el desè, convocar a través de l'OMIC, de l‟oficina municipal
d‟informació als consumidors, a les persones directores de bancs i caixes, per
instar-les a realitzar accions d'informació i atenció correcta a les persones
afectades, per a exercir el dret de devolució que marca la sentència del TJUE.
En defensa de la qualitat de l‟aire, considerem com a molt interessants els punts 4 i
5 que proposa la moció, reclamar a la Generalitat de Catalunya i al servei de
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vigilància i Control de l‟Aire a ampliar la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la
Contaminació Atmosfèrica, la instal·lació d‟una estació d'observació de tipus Trànsit
en algun punt de la zona sud de L‟Hospitalet, al vial de la Gran Via per exemple,
cercant el punt idoni per captar millor les emissions de tots els contaminants
analitzats. I el cinquè que és instar a l'Ajuntament de la nostra ciutat a impulsar
decididament el foment de vehicles híbrids, elèctrics o de tecnologies no
contaminants.
També considerem que caldria fer un replantejament profund sobre el tipus de
parcs i places que estem dissenyant i construint a la ciutat, en relació als grans
dèficits de zona verda. No podem seguir omplint de ciment els nostres pocs espais
oberts. Tot plegat, segurament, ha de formar part d‟una acció conjunta i coordinada
a tota l‟àrea metropolitana de Barcelona, en això estem d‟acord, i no només a la
nostra ciutat.
I per acabar, amb la moció pro referèndum estatal. Des d‟aquest grup municipal
votem a favor de la moció pro referèndum estatal de les pensions perquè malgrat
que no compartim el marc estatal com a espai polític de treball, ens solidaritzem
amb la reivindicació que fa el text de la moció a favor d‟un sistema públic de
pensions que garanteixi uns ingressos dignes per a tothom.
Així mateix, volem traslladar al Ple la necessitat d‟obrir un debat sobre el futur de
les pensions en el marc, que no podem obviar, del procés en el qual es troba
Catalunya ara mateix. Nosaltres treballem amb la idea que Catalunya en un futur
pròxim pugui esdevenir un estat, on també caldrà defensar unes pensions dignes.
En aquest sentit, des de la CUP-Poble Actiu defensem un sistema de pensions 100
% públic sense participació de la iniciativa privada i unes pensions dignes per a
tothom.
Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, mirem. En quant a la moció en defensa de la qualitat de l‟aire, votarem a favor,
tot i que veiem... és una moció una mica un aiguabarreig d‟una sèrie de situacions
que no entenem, perquè barregem el tema dels arbres i hi ha un altre moció que
presentem nosaltres.
Tot i així veiem que hi ha una cosa molt important que també hem de tenir en
compte, quan s‟insta a fer tots aquests estudis, tota aquesta història, és que hi ha
un compromís molt important econòmic en aquest estudi, que tots el vehicles
elèctrics és un tema que no s‟aconsegueix en cinc minuts. Vull dir, en poc temps.
En quant al tema de les pensions. Hi votarem a favor però volem fer unes
reflexions. Aquí s‟ha dit i aviam... nosaltres creiem que el tema de les pensions, en
el seu moment, el Partit quan era Convergència, impulsor del pacte de Toledo,
sempre hem estat a favor d‟aquest sistema públic de pensions, una defensa a
ultrança. Un pacte de Toledo que s‟anava revisant puntualment, i que
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excepcionalment en aquests últims temps del Govern del Partit Popular, s‟han
incomplert d‟alguna manera perquè quan s‟anava revalorant les pensions ha quedat
pràcticament en un sistemàtic augment del 0,25 %.
Nosaltres no creiem, tot i que votarem a favor d‟aquesta moció, no creiem que el
marc necessari per reformar això, sigui reformar la Constitució en aquest tema.
Perquè hi ha molts elements, preservar les pensions no passa només per fixar
aquesta normativa que les mantingui sempre estables i en tot cas que augmentin.
Hem de preveure també que per a poder pagar pensions, ha d‟haver-hi treball, ha
d‟haver-hi cotitzacions i per tant hem d‟estudiar també quin és el sistema financer
per a poder-les fer possibles. No només és això. A més a més també hem de
preveure si hem de tenir amb les cotitzacions que es recapten, és suficient pagar
les pensions o hem de estudiar algun tipus d‟impost per a poder-les pagar. I per tant
tot això és molt important, i nosaltres treballem en un futur Estat català en el qual,
evidentment, puguem tenir unes millors pensions, com creiem que així serà
possible.
Per tant, torno a repetir, la votem a favor però no creient que el marc necessari sigui
reformar la Constitució per dotar d‟unes pensions a la gent.
En quant a la moció dels bancs, votarem per acords. Votarem a favor de l‟1 al 7.
Ens abstindrem del 8. A favor del 9. En contra del 10 i el 11 i a favor del 12.
És evident que tot aquest tema ha provocat molts greuges a les persones. El Partit
Demòcrata ja va presentar el passat mes de desembre una proposició no de llei al
Congrés dels Diputats, perquè les entitats financeres procedeixin a retornar els
imports diferencials dels interessos amb caràcter retroactiu, en aquelles hipoteques
amb clàusules sòl que hagin estat declarades abusives.
Però tampoc creiem que hagi de ser un Ajuntament el que doti econòmicament de
recursos d‟assessorament, quan ja hi ha una figura com és el col·legi d‟advocats o
el benefici de la justícia gratuïta al que es pot acudir. En tot cas s‟hauria de millorar.
I tampoc podem fer responsables, com són... em sembla que són els acords 10 i 11
que parlen de tota una sèrie de municipis a banda d‟Hospitalet. Nosaltres creiem
que ens hem de centrar en el nostre municipi i per tant votem els acords tal i com
he comentat.
Estan recollits tots o...? Torno a repetir-los?

SRA. ALCALDESSA
Repassem.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Espera‟t un moment. De l‟1 al 7 a favor. Abstenció del 8. A favor del 9. En contra del
10 i el 11. I a favor del 12.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Vull saludar a la Marea de Pensionistes. Respecte a aquesta moció pro referèndum
estatal de les pensions, nosaltres som molt pessimistes, o profundament realistes,
segons com es miri. Sobre la possibilitat, o millor dit, la impossibilitat de portar a
terme reformes a l‟Estat espanyol a favor de la ciutadania, i encara més de
reformes constitucionals que responguin a les aspiracions socials i legítimes dels
pobles i la gent que hi formem part encara, cal recordar que les úniques reformes
de la Constitució que s‟han fet, són aquelles que venen ordenades per Europa, i
que el PP i el PSOE acorden en una tarda d‟agost, com l‟article 135 de la
Constitució.
Nosaltres defensarem que el dret a les pensions dignes i la inclusió de la resta de
drets socials, quedin recollits en la futura Constitució catalana. I que això pugui
servir d‟impuls també perquè Espanya, un cop la república catalana sigui una
realitat, comencin a canviar, esperem, les coses. Nosaltres donarem suport a
aquesta iniciativa per convicció primer, i per solidaritat i fraternitat amb la resta de
l‟Estat. En aquest Estat on hi ha qui està determinat a carregar-se, cada cop més,
les pensions, que són l‟últim negoci que queda pels bancs, i els drets socials.
Respecte a la moció de les clàusules sòl, també som molt pessimistes perquè
malauradament el recent pacte entre el PP, PSOE i la comparsa ha quedat superat
potser. Aquest pacte és una ajuda encoberta més a la banca. No els obliga. Deixa
desprotegits els drets dels ciutadans. No acaba d‟obligar els bancs a complir amb el
seu deure respecte a la devolució del que han cobrat injustament, i en definitiva és
un acord que va encaminat a protegir a la banca i no als usuaris.
I respecte a la qualitat de l‟aire, nosaltres donarem suport a totes les mesures que
vagin encaminades a la millora de la qualitat de l‟aire, entre elles millores de la
mobilitat també, potenciar la bicicleta, potenciar mitjans de transport públic.
És cabdal i urgent, per exemple, el soterrament i la construcció del túnel ferroviari,
que millori no només els desplaçaments urbans, sinó el volum de trànsit que passa
per la nostra ciutat, que esdevé una entrada a Barcelona. Cal seguir treballant i,
com he dit, donarem suport a totes les iniciatives que vagin en aquest sentit.
Per tant, votarem a favor de les tres mocions. Moltes gràcies.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la moción número 23 de las cláusulas suelo, nos
abstendremos porqué esta moción creo que no había que haberse presentado. No
debía de haberse presentado porqué, primero, se tenía que haber visto, se tenía
que haber dado pues un cierto margen a cómo evoluciona el acuerdo al que ha
llegado el Gobierno, con el Partido Popular y con el PSOE, para dar una solución
efectiva y rápida a todos los perjudicados por las cláusulas suelo. Montando, como
ya saben, pues un trámite gratuito para el consumidor, y que las entidades tienen
un plazo máximo de tres meses para resolver reclamaciones, obligando a un pago
en efectivo y estableciendo una comisión de seguimiento que vigile por el proceso,
con especial protección hacia las personas vulnerables.
Yo creo que el Gobierno y las fuerzas mayoritarias en el Parlamento del Estado han
actuado con celeridad, y creemos que hay que dar un margen para ver cómo se va
desarrollando. Por eso intentaremos seguirlo pero creo que es precipitado poner el
parche, porqué esta moción la habían presentado antes del acuerdo, la han
reformulado metiendo el acuerdo para que no quede desfasada pero con los
mismos puntos de acuerdos. Por tanto, pensamos que no es realista con la
situación actual. Por eso nos abstendremos.
Respecto a la del aire. Respecto a la del aire, primero aclarar que en el desarrollo
de la moción, que el Gobierno no ha quitado las ayudas a las renovables.
Simplemente apuesta por la energía alternativa y por políticas sostenibles. Lo único
que ha hecho es limitar el sobrecoste que todos veníamos pagando en el recibo de
la luz, y por tanto… bueno, si me dejan hablar porqué al parecer no me dejan
hablar. Por tanto el recibo de la luz, lo que ha hecho el Gobierno es bajarlo. Bajarlo
y no pagar, y no pagar el sobrecoste que veníamos…

SRA. ALCALDESSA
A ver. Por favor. Por favor.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
No se puede hablar democráticamente.

SRA. ALCALDESSA
A ver. A ver. Yo os pido o les pido que respeten a la persona que está interviniendo.
En todo caso cuando acabe si quieren hacer alguna manifestación… bueno pues
no… pues tengan paciencia y tranquilidad. Sr. Martín.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto… nosotros sí que sabemos que la calidad el aire es un
problema. Es un problema de salud pública. Creemos que, la verdad, lo tenemos
complicado puesto que las ciudades más sostenibles del mundo, mayoritariamente,
tienen una densidad de población baja. El área metropolitana y Hospitalet tienen
una densidad de población alta. Pensamos que el problema es más un problema de
área metropolitana que de ayuntamiento municipal. Que se debe establecer un
acuerdo y una planificación a medio y largo plazo en el área metropolitana.
Sí que estamos en contra de esas medidas improvisadas como las que se llevaron
a cabo en el Ayuntamiento de Madrid, porqué han demostrado que eso no mejora la
calidad del aire. Y sí un planteamiento global, más en profundidad y a largo plazo,
que haga sostenibles nuestras ciudades.
No votaremos a favor del punto 8 y 9. Solo del resto porqué creemos que el tema
del arbolado está ya representado, o está planteado en otra moción, y aquí lo que
nos plantean es un plan de iniciativa directamente, no opinar sobre un plan más
general que nos pueda presentar el Gobierno y poder discrepar de él. Directamente
nos presentan su plan. Por ello no lo votaremos a favor.
Respecto a la moción pro-referéndum, lo que nos ha sorprendido es que cuando
nos vinieron a presentar la propuesta, nos parecía razonable, principalmente el
deseo de lograr los objetivos poco a poco, para llegar a un mayor consenso posible.
Pero realmente esta moción, tal como se ha presentado, no nos parece que
contengan esos elementos de diálogo y consenso, porqué garantizar las pensiones
no es un problema que podamos solucionar en este Pleno, sino que compete a las
fuerzas políticas en el pacto de Toledo y es un tema que nos compete a todos y no
se hace por ley.
Nosotros podemos estar a favor, y estamos a favor de que se pueda reconocer el
derecho a la pensión, porqué es un derecho que se debe de reconocer. Lo que no
se puede hacer, y creo que ya se ha expuesto en argumentación aquí, es blindar
las pensiones y garantizarles un blindaje frente a impuestos, sea cual sea la
pensión. Porqué estaríamos, primero, rompiendo el principio de solidaridad y
segundo, por qué hay pensiones muy elevadas que yo creo que tienen que pagar
impuestos. Y cuando se suben los impuestos o se bajan tienen que venir afectadas.
Pero tal como plantea el acuerdo, no lo plantea en esos términos. Por tanto, como
no lo plantea en esos términos, nosotros votaremos en contra.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí. Muchas gracias. Vamos a ver. En cuanto a la 23. Claro, es que esta moción
tiene un pequeño problema a pesar de que vamos a votar favorablemente muchas
de las cosas. Pero hay algunas cuestiones que creemos que con el real decreto ley,
se han solucionado, en cuanto a, más o menos, garantías y el derecho que tienen
de reclamación, y en cuanto a los bancos en un plazo mínimo de tres meses dar

…/…

112

una respuesta correcta y satisfactoria para el señor que se vea afectado por las
cláusulas suelo.
Por lo tanto, creemos que hay cosas que obviamente ya no tenemos que pedir
porqué ya están ahí, y de hecho lo que hay que hacer es ponerlas en marcha. A
veces sí es verdad que los ciudadanos como están escaldados… como dice, el
gato escaldado, del agua fría huye. No se fían ni teniendo reales decretos porqué
dicen, luego los bancos van a empezar con cuarenta mil subterfugios para
retrasarlo y darnos coba. Y entonces yo entiendo que ustedes tengan esa inquietud
de decir, a ver quién nos ampara y nos piden el amparo a las administraciones para
que de alguna manera se les ayude. Pero de verdad creemos, y esto es fruto de un
pacto que, a algunos les gustará porqué los que han pactado del propio PP, del
propio Partido Socialista y de Ciudadanos, para que abundar en ese decreto para
que se pusiera en marcha rápidamente ese mecanismo de garantía para que se
recibiera ese dinero lo antes posible.
Entonces hay algunas cosas que nos vamos a abstener porqué creemos que es
innecesario, que ya lo tienen garantizado con el decreto ley pero no obstante… una
voluntad simplemente de facilitar las cosas y porqué no tenemos ninguna inquietud
en que no salgan las cosas bien. Por lo tanto, en el punto 1, nos vamos abstener
porqué ya el decreto ley ya lo resuelve. En el punto 2 también. En el tercero
estamos a favor, cuarto a favor, quinto a favor, en el sexto abstención, en el
séptimo a favor, octavo a favor, en el noveno aquí casi en contra, por qué es
absurdo que el Ayuntamiento haga cosas que ya se pueden hacer por otros
mecanismos y no hace falta complicar al Ayuntamiento la vida con un costo que eso
tiene que parece… por lo tanto tenía la duda entre abstención y en contra, pero
bueno, haré abstención para que no se vea como algo que no queremos ayudar.
Porqué sí que es verdad, nuestra conciencia es que esto se solucione lo antes
posible y lo mejor. Posicionamientos son, yo creo que son correctos porqué si bien
en la clave que ustedes les interesa estamos votando a favor, pero hay cuestiones
que creemos que están resueltas y abundar en cuestiones… que lo entiendo que
ustedes piensen que a lo mejor el banco le da vueltas, pero es que le queda poco
margen de maniobra al banco, si se hacen las cosas bien hechas. En cualquier
caso por eso estamos votando, en lo que hay margen de maniobra, estamos
votando a favor. Y luego en el 10 nos abstenemos. En el 11 también abstención y
en el 12 a favor.
Creemos, sinceramente, que hemos votado con honradez entendiendo que
podemos ahorrar a alguna administración que entre en litigio porqué ya está
resuelto por otro lado, y que cueste el dinero, y lo que es clave para que ustedes
estén tranquilos votamos a favor, por qué consideramos de justicia que de una vez
por todas ya se haga justicia con los abusos de la banca, que se han venido
repitiendo y que lo dice el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Para no perder mucho tiempo, paso ya a la 24. Y votaremos a favor. No entraré en
mucha disquisición porqué se ha debatido aquí mucho. Nosotros estamos a favor
de la defensa de la calidad del aire, venga de donde venga, y cualquier
administración tiene que hacer lo posible y no decir, no como no me toca pues lo
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tiene que hacer Pepe, Juan o la administración tal o cual. No, oiga, mire, nosotros
haremos lo que nos toque y estamos… el título nos gusta y moción en defensa de
la calidad del aire y no entramos en tanto tecnicismo para decir que no a lo que yo
creo, que es obvio, que todos los ciudadanos quieren, que estemos en ciudades
con calidad de aire. Por lo tanto vamos a votar a favor y no pondremos tecnicismos
para ponerles palos a las ruedas para decir que no. En cualquier caso hay otros
foros donde discutir eso. Aquí lo que hay que hacer es dejar claro que este
Ayuntamiento está a favor de la calidad del aire.
Mirad, en cuanto a la moción 25. Nosotros estamos absolutamente convencidos de
que es necesario que los jubilados tengan garantía de que ningún gobierno
manirroto va a acabar con la caja de la pensiones y al final se van a quedar sin
pensiones, porqué esto nos lo está indicando lo qué está pasando con algunos
gobiernos que están tirando permanentemente de los fondos que son de los
señores que han estado durante toda su vida ahorrando un dinerito, para al final
tener una pensión digna, en función de lo que han cotizado, obviamente. A veces
nos sabe mal que haya gente que se jubile con pensiones muy bajas porqué se
cotiza poco. Pero esta es otra discusión.
En cualquier caso, estamos a favor de que se garantice por la Constitución.
Estamos a favor de que la Constitución también reconozca que no pueden perder
poder adquisitivo las pagas, porqué sino se va al IPC como mínimo, al final cuando
pasan 10 o 12 años el jubilado se encontrará con que su paga, que no tiene
además sindicatos que lo defiendan, porqué evidentemente los demás trabajadores
tienen sindicatos que se pelean con las empresas para conseguir mejores
convenios, y aquí si el que tiene que ser el sindicato es el Gobierno, y si el gobierno
de turno no le da la gana de solventar el problema de las pensiones, sino al
contrario tirar de su hucha, al final los dejará mucho más pobres que empezaron,
cuando cobraron la primera paga.
Dicho esto, tengo que decir una cosa. Mirad, creo que es una contradicción que se
diga que, y yo voy a votar ese punto a favor pero con una pequeña enmienda, si me
lo permiten, porqué me parece que un jubilado por el hecho de tener el título de
jubilado puede ser un rico. Puede ser un rico. Vamos a ver. Puede tener incluso
pertenencias que en su declaración de la renta pues le salga pues a pagar un
montón de dinero. Vamos a decir que al final los impuestos para los jubilados no
suban. Dependerá, habrá que ir a mínimos. Habrá que ir a mínimos, es decir, a
partir de aquí no, habrá que conseguirlo de otra manera. Pero no poniéndonos una
ley general donde equipare, y la ley de la progresividad se pierda porqué el que
más tiene más paga, sea jubilado o no sea. Eso es lo de menos.
Importante: consolidar las pensiones en la Constitución, si hace falta. Importante:
que nadie las pueda bajar. Al contrario que se revaloricen en función del IPC. Pero
díganme ustedes señores si al final no recaudamos de esos jubilados que también
pueden ser ricos, porqué tienen 2.500 € más cinco pisos alquilados y tal, y decimos,
no, a estos no se les suben los impuestos. Es una contradicción porqué va en
contra de los propios jubilados, porqué necesitamos recaudar para poder apoyar lo
que decimos de que la Constitución, de los impuestos que sean de donde sean,
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garantice esas pagas. Por lo tanto nosotros estamos de acuerdo y votaremos con
las dos manos, sin ninguna duda, en que se garantice que vaya a la Constitución,
que se garantice el otro.
Pero aquí hay un párrafo que me gustaría, si me lo permiten, leérselo a ustedes, a
ver si lo encuentro, donde dice, a ver si lo encuentro porqué hay tanto papel, bueno,
donde dice que todo lo que tiene que decir, que es lo que yo estoy diciendo que
estoy de acuerdo, salvo que, yo lo voy a votar, salvo en ese pequeño párrafo que
dice que al final los señores que en teoría tienen el título de jubilados no han de
tener subida de impuestos ni recortes. Lo mismo que los demás, en función de su
sueldo. Es decir, no podemos permitir que un señor porqué sea jubilado, y lo reitero
otra vez, al final no pague impuestos. Porqué los impuestos son para retribuirlos
precisamente y para garantizar que podamos pagar las pagas del futuro o de
cuando sea. Por tanto, estoy de acuerdo en el artículo, o sea en el punto número 1,
absolutamente, y obviamente en el otro también, salvo en ese pequeño párrafo que
si lo leemos yo les digo dónde está. A ver. Bueno, aquí se ha hecho una excepción
antes.

SRA. SECRETÀRIA
Aquí no hay apartados. Es que claro…

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Pero yo puedo votar a favor dejando constancia en acta eso.

SRA. SECRETÀRIA
Efectivamente.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Porqué me dolería mucho votar en contra de algo que lo llevo muy interiorizado y
que quiero que pase así. Voto a favor de ese punto porqué creo que es
absolutamente justo, pero que conste en acta que en lo que toca a la parte del
punto, al final del punto, que dice que no se le suba los impuestos a los jubilados,
que yo digo que igual que cualquier contribuyente, en función de los ingresos que
tenga, porqué sino sería contradictorio con el propio objetivo que perseguimos, que
es recaudar para poder pagar. ¿Está de acuerdo? Yo creo que ya están todas las
mociones votadas.
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SRA. ALCALDESSA
Muy bien. Explicado está.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No, no. Usted...no, no, eso es por otro concepto, se puede conseguir. Vamos a ver.
Eso es una lucha aparte. Lo primero que hay que hacer es garantizar que su paga
se revalorice y que esté justificada en la Constitución para que nadie pueda decir, el
gobierno de turno, sea del color que sea, le pueda meter mano a los bolsillos. Eso
me parece justo y hay que luchar y pelearlo. Lo otro son reivindicaciones que
haremos e irán también proporcionalmente en función de lo que cobre el
pensionista. No ningún pensionista, mire, equiparémoslo con un trabajador que
cobra 1.500 €. ¿Por qué tiene que sufrir él la subida de impuestos y los recortes y
un pensionista que cobra 2.500 € no? No sería justo, ¿verdad? Por lo tanto, ahí me
refiero, solucionemos eso por otro lado y no le demos el título al pensionista de que
está ante la ley exento de cualquier impuesto que pueda pagar porqué su posición
económica se lo permite. Mi padre cobraba una paga máxima y tenía ingresos por
otro lado. ¿Era lógico que mi padre en función de un señor que cobraba 1.500 € y
tiene que mantener a dos hijos, no pagara impuestos y aquel señor sí? No. Por lo
tanto cuando se pide una moción… pero bueno todo eso es otra cuestión. Otra
cuestión.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García. Sr. García...

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No. Tengo tiempo todavía.

SRA. ALCALDESSA
Sí. Sí. Tiene tiempo.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
¿O no?

SRA. ALCALDESSA
Sí. Sí. Pero si me permite…
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Por tanto puedo hablar con quien yo quiera, ¿no señora…?

SRA. ALCALDESSA
Sí. Bueno. Pero es que si entramos en un debate con el publico…

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No me importa contestarle a la gente que no me increpa y me pregunta en buena
lid. Es legítimo que me pregunten.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
En cualquier caso, creo que ha quedado clara la posición de Ciudadanos. Estamos
absolutamente de acuerdo con ustedes. Nos van a encontrar en cualquier
reivindicación que tengan como pensionistas, porqué creemos que lo que está
pasando en este país con los pensionistas, es denigrante. Que los gobiernos no se
den cuenta que el pensionista necesita muchas veces más que otros, porqué está
en una situación a veces de precariedad de salud y demás, y a veces se necesita.
Y mire, que al final, egoístamente, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, echa
las tuyas a remojar. Todos estamos ahí. Y todos aspiramos a ser pensionistas. Pero
en cualquier caso, ya no me extiendo más, ni les canso. Tengan en cuenta que
Ciudadanos está de acuerdo con el tronco fundamental de la moción, que es lo que
se acepta. Y lo otro lo discutiremos, paso a paso y día a día. No podemos permitir
que no haya ley de progresividad fiscal en cuanto una persona tenga más dinero,
tenga la condición de pensionista o la que tenga. Que pague igual que cualquiera,
si es que su economía se lo permite. Muchas gracias.

SRA. SECRETÀRIA
Sr. García. Le repasamos las votaciones del 23. Yo le digo. A ver, apartado 1
abstención, 2 abstención, 3 sí, 4 sí, 5 sí, 6 abstención, 7 sí, 8 sí, 9 abstención, 10
abstención, 11 abstención y 12 sí.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Efectivamente.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo posicionaré a nuestro grupo y también daremos voz a la
mesa estatal pro referéndum, que también aprovecho pues para saludar su
presencia aquí. Nos acompañan algunos integrantes de la mesa, creo que al fondo.
Hace unas semanas algunos integrantes, algunas integrantes de esta mesa estatal
pro referéndum, se vieron con todos los grupos, o al menos con nosotros, y nos
manifestaron que con el resto, con la finalidad de impulsar una declaración
institucional, o una moción lo más unitaria posible. Es por ello que nuestra
intervención se ceñirá, y servirá únicamente para dar voz a la MERP, a la mesa
estatal pro referéndum, gracias a un escrito que nos han facilitado. Y como será
simplemente para eso, pues ya avanzo que nuestro posicionamiento, el del grupo
municipal socialista, será favorable a esta moción.
Des de la taula estatal pro referèndum de les pensions volem, en primer lloc, agrair
a tots els grups municipals el tractament que ens han donat, al rebre els nostres
representants. Són ja 30 ajuntaments en que s‟ha presentat aquesta moció, i estem
segurs que seran centenars en les pròximes setmanes, però ara volem demanar-los
a vostès, a tots els grups d‟aquest Ajuntament, el seu suport.
La MERP va néixer fa gairebé quatre anys amb l‟objectiu de blindar les pensions en
la Constitució, i això vol dir, com diu la moció, promoure una reforma de la
Constitució que inclogui la prohibició expressa, que qualsevol govern pugui
privatitzar, totalment o parcial, el sistema públic de pensions. Un article que reculli,
a més, com a obligació constitucional, el manteniment del poder adquisitiu real de
les pensions.
Entre les organitzacions existeix una enorme pluralitat. Som organitzacions amb
objectius i tradicions diferents, però vam decidir unir-nos sense distinció
d‟ideologies, credos religiosos i sigles partidistes. Pensem molt diferent al voltant de
molts diferents temes, fins i tot estem enfrontats en molts d‟ells, però no en el
blindatge constitucional de les pensions.
Perquè blindar? Perquè blindar es protegir. I perquè la Constitució? Algunes
organitzacions de la MERP estan més d‟acord que altres amb la Constitució, unes
d‟acord i altres no. Però la Constitució és, en l‟actual marc legislatiu, la llei de lleis, i
si no fa molt es va utilitzar per protegir el pagament del deute, perquè no prohibir de
manera expressa la privatització de les pensions i la gradació del seu poder
adquisitiu?
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Ens hem reunit fins en quatre ocasions amb la Defensora del Poble, lliurant més de
700.000 signatures. L‟última vegada, la setmana passada, al mateix temps que ho
fèiem amb el Síndic de Greuges i la resta de Defensors de l‟Estat.
Pot treballar unida gent de diferents ideologies en qualsevol ciutat per recollir
signatures en defensa de les pensions? La MERP ho fem. Hem aconseguit realitzar
actes simultanis fins en 40 capitals i ens hem reunit amb tots els grups
parlamentaris, obtenint el compromís de comparèixer davant la Comissió del Pacte
de Toledo. Perquè organitzacions amb sensibilitats tan diferents fan un esforç així
per mantenir la unitat entre elles? Perquè confiem en comptar amb el suport
majoritari de la societat.
Perquè parlem de les pensions i de la nostra gent gran. I les pensions públiques no
poden dependre d‟una determinada correlació de forces polítiques. Som una
societat en la qual el valor col·lectiu de la gent gran està en el nostre mateix ADN.
Aquells que són depositaris de la saviesa col·lectiva, les tradicions i l‟esforç
acumulat de les generacions, per construir i fer avançar la nostra societat. Però
també són el sector més feble. Fins i tot els nens tenen nominalment a les seves
famílies que els protegeixen, però molts grans no tenen ni això. I tot i així, les
pensions han estat el matalàs de la crisi.
Creiem que totes les alternatives han de ser escoltades, debatudes i conegudes per
la ciutadania, sense restriccions ni idees preconcebudes. La MERP defensem
aquest debat. Però el què des de la MERP reclamem, és que l‟esperit que ja recull
la Constitució es concreti en una obligació inexcusable per als poders públics. Que
el caràcter públic del sistema de pensions i el seu poder adquisitiu només depengui
de la carta magna, i no de debats o diferències polítiques. Quin demòcrata no està
d‟acord amb que hem de blindar les pensions avançant en el desenvolupament de
la nostra democràcia? Insisteixo, si es va fer en el pagament del deute, perquè no
fer-ho amb les pensions?
Fins aquí. Moltes gràcies i novament reiterar la presència i l‟aportació en aquest
debat de l‟Ajuntament a aquesta qüestió. Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí. Gràcies alcaldessa. Bé, en el tema de la defensa dels interessos de les
persones afectades per les clàusules sòl, com poden imaginar, nosaltres compartim
el fons d‟aquesta moció, de fet vam presentar una contra les clàusules abusives de
l‟índex de l‟IRPH entitats fa dos Plenaris, i per tant, compartim, insisteixo, el fons
d‟aquesta moció i la voluntat de superar aquesta situació abusiva del sector bancari
vers les persones que han hagut d‟hipotecar-se per tenir accés a un habitatge.
En tot cas, alguns aspectes d‟aquesta moció a nosaltres ens semblaven
extemporanis, especialment l‟1 i el 2. Vostès han fet, des del grup de Canviem, un
canvi en el plantejament de la moció que a nosaltres ens sembla que no resol el
problema. És a dir, nosaltres no estàvem d‟acord amb la voluntat del Govern del PP
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a Madrid, del codi de bones pràctiques perquè era un codi que doncs suposava, en
definitiva, molt poc compromís per part del sector financer vers els hipotecats o
hipotecades, però entenem que el decret llei sí que ha recollit aspectes importants
que permeten, en aquests moments, com a mínim donar una solució ràpida i viable,
extrajudicial, per evitar l‟ancoratge en processos judicials que duran anys i panys, i
que de vegades no es resolen de forma positiva. I en aquest sentit pensem que, tot
i les mancances que pot tenir aquest reial decret llei, és una eina important,
necessària i que, insisteixo, dóna sortida a la problemàtica real que tenen les
persones afectades per les clàusules sòl.
Ja s‟ha dit en aquest Ple, serà obligatori per les entitats financeres, han de
comunicar les entitats als afectats el procediment per recuperar els diners. Hauran
de tornar els interessos de demora. La compensació ha de ser en metàl·lic, no pot
ser, sinó hi ha altre acord, d‟una altra manera. No hi haurà quitances. Això que
abans es deia, no és possible amb aquest decret llei, no permet les quitances a
càrrec de la persona hipotecada, i les quantitats s‟han de cobrar en tres mesos. Em
sembla que això són valors suficients perquè aquest decret llei comenci a funcionar,
i doni solució a una problemàtica, que ja s‟ha dit aquí, que afecta a més de tres
milions de persones a Espanya.
Per tant, nosaltres veiem en això un bon acord. No tenim cap recança en donar
suport a algun dels aspectes d‟aquesta moció, però per posicionar-nos sí que ens
agradaria deixar clar que votarem en contra dels acords 1 i 2, pel tema legislatiu
que ja hem comentat, ja tenim un decret llei. A favor dels acords del 3 al 7 perquè
incorporen garanties perquè no es tornin a repetir episodis com el de les bombolles
d‟hipoteques. Abstenció en el punt 8 perquè ja ho vam aprovar en aquest mateix
Ple referent a l‟IRPH, impulsat pel nostre propi grup, i en contra dels acords 9, 10 i
11 perquè pretenem resoldre sobre altres municipis en els que entenem que aquest
Ple no és competent, i a favor del punt 12 d‟aquesta moció.
I referent a la moció per la qualitat de l‟aire, la votarem en contra. S‟ha dit en aquest
Ple els arguments que aquests episodis de contaminació no han existit. Podem
estar d‟acord amb el desdoblament d‟una nova estació de control però les coses
són com són, no hi ha hagut episodis. Tenim un pla redactat tècnic que estem
treballant en la taula de conurbació. Estem a l‟Àrea Metropolitana en els grups de
treball i estem a punt de presentar en aquest mateix Ple, un pla de qualitat de l‟aire
que incorporarà totes les mesures, també, de mobilitat i el meu company
responsable de mobilitat, amb permís de l‟alcaldessa, els hi acabarà de fer unes
puntualitzacions.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bé, gràcies. Només per subratllar que algunes vegades, quan s‟aprova un
document, també s‟ha de llegir. El pla de mobilitat urbana sostenible incorpora la
moció, del què es treballa en aquesta moció que ens presenten ara. A l‟Hospitalet
els vehicles híbrids i elèctrics no estan subjectes al pagament de cap taxa. Això s‟ha
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dit. Per tant, és bo que se sàpiga i per tant, en aquest nivell, estem superiors al
municipi amb el qual ens comparen.
N‟hi ha un objectiu clar, l‟objectiu número 9 del pla de mobilitat sostenible, que és
controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica, provocats pel
trànsit. Aquí hi ha una sèrie d‟accions, estacionaments preferents per a vehicles
elèctrics, zones de càrrega en nous aparcaments i en superfície a prop d‟edificis
públics, redacció de normativa requerint que les noves construccions tinguin
aquests...
Ho deixarem aquí. Llegeixin el pla de mobilitat sostenible sisplau.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecto a la moción de las pensiones, nosotros sí que consideramos que el
Gobierno, y esto va por el señor del PP, sí que es responsabilidad del Gobierno
garantizar… sí del Estado, garantizar las pensiones y, evidentemente, a nivel
constitucional. Una Constitución que ustedes tienen secuestrada y solamente,
digamos, cuando interesa se la saca de la chistera, como en el artículo 135, en
connivencia con el Partido Socialista. Entonces eso sí que se puede hacer, sí que
se puede violar la Constitución cuando lo consideren ustedes necesario.
Nosotros consideramos que se necesita en este país un nuevo proceso
constituyente dónde todos los derechos de las personas están garantizados, las
pensiones, el trabajo, la vivienda, el acceso a los servicios. Todo.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 23, sorprèn veure què ràpidament es posen d‟acord els partits per
modificar la Constitució, com ha comentat la meva companya, per pagar deutes de
bancs i que difícil és posar-se d‟acord perquè els bancs retornin els diners als
ciutadans que els han pagat indegudament. Aquest reial decret és insuficient, com
ja hem explicat.
Si voleu us explico quatre pinzellades del reial decret. No estableix un mecanisme
general de devolució automàtica de les quantitats defraudades de forma directa, per
la qual cosa no es compleix la sentencia del Tribunal de Luxemburg, que establia
aquesta restitució de les quantitats cobrades.
Empeny a la ciutadania a un procediment extrajudicial, que no deixa de ser
negociar directament amb els bancs, amb les desigualtats de condicions que hi ha
entre un ciutadà i un banc.
No preveu cap mecanisme de sanció per a les entitats de crèdit que obstaculitzin el
procediment, o s‟oposin a la devolució dels imports cobrats indegudament, és a dir,
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si un banc no vol fer-ho no passa res, anirem a judici a costes del ciutadà que ha de
reclamar el diner cobrat indegudament un altre cop.
No preveu cap mesura judicial per accelerar aquestes resolucions de les milers de
demandes presentades als tribunals, especialment després que es conegués
aquesta sentencia del Tribunal de Luxemburg.
No s‟aprofita el reial decret per impulsar mesures per a la devolució a les persones
afectades pels imports pagats indegudament per a la formalització de les
hipoteques, és a dir, les despeses de registre, notaries, tributs, etc, etc.
No és acceptable una eliminació de les costes judicials per a les entitats, en cas
que els afectats es vegin obligats a acudir a la demanda per no arribar a un acord
amb el seu banc, les costes judicials per a les entitats s‟eliminaran.
Tot això creiem nosaltres que no és la solució idònia per defensar els ciutadans.
L‟Estat, les administracions, han de rescatar a les persones, no als bancs, i com
veiem, quan parlem de donar diners als bancs, ho fem molt fàcilment, canviem la
Constitució i els donem el què volen, però quan han de retornar aquests diners a la
ciutadania, ho posem molt més difícil.
No és el nostre model, ni és el què volem per a la nostra ciutadania.

Essent les 19:58 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.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bueno, me sorprende la falta de voluntad política, que es de lo que se trata en el
debate que tenemos aquí entre ciudadanos. Llegar a unos términos, me parece
mentira que haya una dedicación política para esta responsabilidad. Cuando
hablamos que no hay episodios de contaminación porqué está en el 39, y pasamos
en el 40, o pasamos del 48 al 50 en miligramos. Estamos hablando de
contaminación y salud de las personas. Si usted, que es de la nueva política, se
quiere arrogar pues que ese criterio no es suficiente, para mí sí que es suficiente.
Lo que dice la moción es una cosa muy concreta, que la estación que es de un tipo
que no capta la mayoría de contaminantes de esta ciudad, que están en el Torrente
Gornal, se vaya a una vía de tránsito, que es lo que estamos solicitando en esta
moción concreta. Sí es responsabilidad sobre usted, sobre su área.
Responsabilidad de la Generalitat, para que ponga los instrumentos para que
nuestra ciudadanía esté con la información suficiente sobre los contaminantes que
nos están afectando a todas las personas, niños, mayores, etc., etc. Parece que a
usted eso no le interesa o parece que sea enemigo de esa práctica.
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Por lo tanto, ese equipo lo que solicitamos como piedra angular sobre esos
elementos. No podemos saber que elementos pesados hay. No podemos saber los
contaminantes sobre arsénicos, sobre cadmio, sobre níquel, sobre plomo, sobre
“benzopè”, sobre monóxido, sobre dióxido de sofre, etc., etc., etc. Y usted viene
aquí a decirme si la rayita hemos pasado de 49, no hemos llegado a 50. Usted lo
que no le interesa la salud de las personas, como lo está demostrando con total
soberbia. Le pondremos sobre aviso.
Y al Partido Popular, hombre que nos diga aquí que el impuesto al sol, que los 16
conceptos regulados que hay en el precio, que el 21 % del IVA, que el 5,3 del
impuesto eléctrico, que los conceptos regulados, el peaje de acceso ha subido y me
vengan aquí ustedes a decir que el Gobierno ha bajado el precio. Me parece,
company de Pleno me parece… podemos decir otras cosas pero no podemos decir
estas cosas. Hay cosas que me indignan profundamente. O el gasto de Cástor que
vamos a pagar todos y todas. Que va a la factura del gas. Digo si eso es o no es
una subida, un incremento del concepto del gas.
Por lo tanto, no digamos mentiras o el papel de oligopolio que hay en la distribución
en este país, o el papel que tiene UNESA en la comercialización y en la generación
de este país, o la calidad Bengoa, o las 30 demandas internacionales que tiene el
Gobierno de Mariano Rajoy sobre la mesa por esta política.
A continuació el Sr. José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia, obre un segon
torn d’intervencions dels grups polítics municipals que ho desitgin.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
No hace falta gritar para explicar según qué cosas. En su moción textualmente, es
que no me lo he inventado, pone, “supera de llarg els nivells registrats”. Es que lo
pone su moción, es que no lo digo yo. Yo lo único que le digo que eso es… es que
es en la parte expositiva. Si pudiera hablar de los acuerdos, hablemos de los
acuerdos. Pero dónde… para hacer importante un problema, no es necesario
exagerarlo ni es necesario empezar el debate…

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Rafa, por favor. Es que si no, no nos entenderemos nosotros. Va, Rafa.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Estoy de acuerdo en parte con lo que has dicho. Estoy de acuerdo en que estaría
bien que la estación midiera más cosas, pero que esté situada en Gran Vía Sur,
¿con qué criterio? Hay un criterio técnico, que primero viene del ministerio de
agricultura, después viene de la Generalitat y que dice dónde deben estar estas
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estaciones. Se entiende que Gran Vía Sud no representa el total de la ciudad. Se
busca un punto intermedio que tenga mayor representatividad en la ciudad. Porqué
evidentemente, si ponemos un medidor en el tubo de escape de un coche, nos va a
dar todos los días.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Dos cosas muy breves. Respecto al precio de la luz. Que la luz es cara, sí,
está cara. Que tiene que bajar más, sí. Pero que el Gobierno de España ha puesto
freno al desmán que había con las subvenciones y las ayudas a las renovables, y
que ha solucionado el problema, que está reduciendo el déficit tarifario…

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Oye, de verdad, si no se callan ustedes no podemos tener el debate. Luego les
dicen ustedes lo que quieran a los grupos. Pero en este momento está en uso de la
palabra el representante del Partido Popular, por favor. Adelante Javier.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Pues sí. Ha puesto freno a eso, ha reducido el déficit tarifario y ha bajado
la luz. ¿No es lo que queremos? No, pero la ha bajado.
Y respecto a las pensiones, si algún partido ha garantizado las pensiones en
España, es el Partido Popular. Si algún partido ha garantizado las pensiones en
España, es el Partido Popular. Y las ha garantizado cuando peor situación
económica había. ¿Y ha garantizado el poder adquisitivo de los pensionistas?
También. En esta crisis lo ha garantizado el Partido Popular. Por tanto, no digamos
cosas que no son ciertas.
Entre otras cosas yo también he afirmado en mi intervención que no tengo ningún
inconveniente más, que estamos a favor en reconocer el derecho de las pensiones
en la Constitución.
Ahora, lo que no estamos a favor, y somos coherentes, y no como otras
formaciones políticas, incluida la suya, es en el efecto de incluir en la Constitución
un privilegio a todos los pensionistas, tengan la renta que tengan. No estamos de
acuerdo. Porqué el que tiene poder adquisitivo y puede pagar impuestos, que
pague. Que pague por aquellos que no pueden pagar, sea pensionista o no sea
pensionista.
La protección a las pensiones bajas, sí. La ayuda domiciliaria, sí. Protección a
aquellas personas que necesitan atención especial, sí. Pero si un pensionista tiene
una renta elevada, tiene patrimonio y puede pagar, ¿por qué no va a pagar? No lo
entiendo, y esta moción lo iguala. Eso es en lo que discrepamos.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A ver. Esto vamos a ver. No, yo quiero dirigirme a los señores pensionistas. Tengan
ustedes en cuenta una cosa. Aquí el Sr. Coque ha hecho una manifestación que ya
nos puede tranquilizar. Nos puede tranquilizar porqué nos ha dicho, justamente
esto, no se preocupen que lo de las pensiones ya esto se va a resolver con la
nueva y futura república catalana. O sea, pueden estar tranquilos que si no se
consigue ahora, que vamos a trabajar “pallá”, pues ya con la futura república
catalana pues estar tranquilos que ya se va a conseguir seguro. No les quepa la
menor duda.
Yo lo digo por qué lo ha dicho el Sr. Coque y claro yo me lo creo lo que dice el Sr.
Coque. Con la república catalana esto está solucionado.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Vale. Vale Miguel. Sería cuestión de debatir el punto, no de aludir… en fin, más que
nada que…

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Demanaria que es respectessin les paraules. Que quan hi ha un grup que està
parlant no s‟interrompés, sobre tot per altres grups que fan comentaris quan no
tenen la paraula.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Por alusiones, yo en twitter pongo lo que me dé la gana por qué hago uso de la
libertad de expresión. Si a usted no le gusta, como me tiene bloqueado, tampoco
pasa nada.
Yo, mis palabras textuales han sido que soy pesimista con cualquier reforma que se
haga de la Constitución española. Y por eso muchos hemos optado por creer que
podemos construir algo diferente, ya que ustedes, con apoyo del PP y del PSOE, se
niegan a hacer cualquier reforma.
Y lo que he dicho es que vamos a trabajar para que esos derechos estén incluidos
en la Constitución catalana. No he hecho ninguna promesa mágica. He expresado
una voluntad que es lo que parece que a ustedes les falta. Muchas gracias.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Al portavoz del PP, fíjese si ustedes han garantizado las pensiones que han
subido un 0,25 y el IPC ha subido un 1,6. Si eso no es perder poder adquisitivo de
los pensionistas, pues explíqueme.
Y dígame usted, digamos, que recibieron 66.000 millones en la caja de las
pensiones, y en estos momentos, en este año peligran tanto que posiblemente a
final de año nos quedemos a cero. Y no lo han gastado ustedes precisamente en
pagar pensiones, que para eso estaría, lo han hecho para comprar deuda pública y
bajar la calificación de deuda española en los mercados internacionales.
Ustedes están saqueando directamente lo que es la bolsa de las pensiones, y eso
no lo pueden negar porqué estamos en el 2017 y, seguramente, en el primer
trimestre estaremos a cero.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Respecto a algunas referencias, tanto al Partido Popular como al concejal
delegado. En el tema energético, me parece de cajón de sastre, que la CNMC que
regula, no controla los productos eléctricos, porqué sino no pasaría lo que está
pasando con los términos de la potencia, cobrados de manera indebida por parte de
las eléctricas, los cortes de luz, entre otras cuestiones.
Y sobre el criterio de Torrente Gornal, pues alguien me tiene que explicar porqué
está en el centro de una ciudad que está desde el punto de vista geográfico… eso
es cómo cuando hacían el proceso de descolonización con una regla. El centro de
la ciudad, bueno es un criterio. No hay industria. No hay vías de comunicación,
centrales, etc., etc. Por tanto, ¿qué estamos hablando?
Buscamos un criterio. No hay ningún criterio. No hay ningún criterio. Hay un criterio
que no es suficiente. Si usted cree que la Gran Vía, que es el acceso sur a la
ciudad de Barcelona, no es suficientemente interesante para que eso esté medido,
el conjunto de contaminantes que hay, pues dígamelo usted, por favor. Gracias.
Essent les 20:06 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 23, 24 i 25; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 23.- PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES
AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒL, IRPH, DESPESES EN LA
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FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES I PEL SEU ACOMPANYAMENT I
ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓ.
Hem estat testimonis els darrers anys de pràctiques que podrien ser qualificades
com a abusives per part de les entitats financeres cap a les persones usuàries dels
serveis bancaris: clàusules terra, assegurances de cobertura hipotecària que
sobrecarregaven innecessàriament les quotes de les famílies, accions preferents,
deute subordinat, crèdits hipotecaris en què el preu s‟havia determinat mitjançant
l‟índex de referència de préstecs hipotecaris, comissions bancàries abusives,
despeses indegudament cobrades en la formalització de les hipoteques, entre
moltes altres. Les oficines municipals d‟atenció al consumidor (OMICs), així com els
diferents serveis d‟intermediació i d‟atenció de les diferents administracions, han
estat testimonis d‟aquest fet, fins al punt de suposar més de la meitat de les
consultes ateses en aquestes oficines darrerament.
Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l‟aplicació de les anomenades “clàusules sòl i
sostre que són aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els
contractes de préstec amb garantia hipotecària a tipus d'interès variable. Aquestes
clàusules tenen la funció econòmica de limitar un escenari de descens de tipus
d'interès ("clàusula sòl") i, paral•lelament, acotar una pujada de tipus fins a un tipus
prefixat per la mateixa entitat ("clàusula sostre").”
Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la
concessió de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb
garantia hipotecària, fet que constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de
les parts en perjudici de les persones consumidores, ja que la "clàusula sòl" es
troba configurada de tal manera en la seva redacció que el client no es beneficia
mai de les baixades dels tipus d'interès.
Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb
aquesta clàusula.
El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que
declarava nul·les les clàusules sòl. A partir d‟aquest moment, i de manera
progressiva, diverses entitats bancàries han deixat d‟aplicar els efectes d‟aquesta
clàusula. Existeix el dret reconegut d‟iniciar un procés pel retorn de les quantitats
pagades des d‟aquesta data.
Finalment, i malgrat un informe de l‟Advocat General del TJUE que aconsellava la
no retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per
circumstàncies excepcionals”, entre les que es troben “les repercussions
macroeconòmiques sobre el sistema bancari d‟un estat membre que ja es trobava
debilitat”, el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la
signatura dels crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules.
És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats
pagades en excés i una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal
acabar amb una llei hipotecària injusta que permet situacions abusives. Però

…/…

127

malgrat tot, la via de retorn d‟aquestes quantitats no serà fàcil, essent necessari un
bon coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i de
la manera de poder exercir-los.
D‟altra banda la sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va
declarar com a abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el
crèdit totes les despeses de formalització d'hipoteques, quan l‟haurien assumir els
bancs en la seva totalitat, perquè són les entitats les interessades a registrar
l'escriptura hipotecària. Des d‟aquell moment, l'Audiència Provincial de Saragossa,
un jutjat de Pontevedra, un altre jutjat de Granollers i un d'Oviedo, almenys, han
donat la raó als i les clients. Aquesta circumstància afecta al menys a sis milions
d'hipoteques a l‟Estat Espanyol i aplana el camí a tots els consumidors i
consumidores que volen recuperar els diners pagats en excés en la formalització de
la seva hipoteca.
En aquest context és més necessari que mai l‟assessorament de les oficines
municipals d‟atenció al consumidor, així com els serveis oferts des d‟altres
administracions com els Consells Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de
Catalunya a través de l‟Agència Catalana de Consum. Es fa imprescindible la
possibilitat d‟obtenir un assessorament de primera acollida amb caràcter objectiu,
gratuït i universal, no només per identificar correctament cada casuística i indicar-ne
les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un accés universal i equitatiu.
Per evitar possibles abusos o males praxis per part d‟assessories privades que
puguin trobar en la debilitat de les persones reclamants i la confusió dels
mecanismes una oportunitat de lucre, pren molt de sentit aquesta primera acollida
als serveis municipals. És també important poder garantir la defensa jurídica
d‟aquelles persones i/o col•lectius més vulnerables que no poden accedir als
honoraris previs necessaris per interposar les seves demandes civils quan les
entitats no l‟atenguin d‟ofici. En els casos que es tracti de persones afectades per
l‟impagament del seu crèdit hipotecari, poden ser assumits per les oficines
d‟intermediació de deutes en l‟habitatge o les oficines municipals de l‟habitatge.
A banda reclamem que les entitats financeres paguin tots els diners a les persones
afectades tal i com diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem.
L‟aprovació el passat 20 de gener del DECRET LLEI 1/2017, de 20 de gener, de
mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl ens
sembla insuficient: les persones afectades han de recuperar tots els seus diners,
sense quitances, amb els interessos que corresponen, en el menor temps possible i
d'ofici.
No es pot oblidar que aquestes clàusules van ser un element fonamental de la crisi
social de l'habitatge. Per culpa de les clàusules abusives milers de persones es van
veure obligades a deixar de pagar les quotes hipotecàries i, en última instància, van
ser desnonades.
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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 rebutjat l’acord 1 amb 11 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; amb 9 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; 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 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 del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
1. Instar el govern de l‟Estat a tramitar el Decret Llei com a projecte de llei pel
procediment d'urgència per a permetre la millora de l‟articulat i per establir un
mecanisme general de devolucions automàtiques de les quantitats defraudades
i d‟aquesta manera donar compliment a la Sentència núm. 705/2015 del
Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015 sobre condicions generals de la
contractació i acció de cessament de clàusules abusives inserides en préstecs
hipotecaris i altres contractes bancaris.
b) Ha estat rebutjat l’acord 2 amb 11 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; amb 9 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; 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 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 del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
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2. Instar el Govern de l‟Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya si la
normativa legal ho permet que es presentin com a part interessada en el procés
i que actuïn en defensa dels interessos de les nombroses persones afectades
per fer complir l‟establert a la sentència del TJUE.
c) Ha estat aprovat l’acord 3 amb 24 vots a favor dels representants del PSCCP, 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 d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
3. Instar el Govern de l‟Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la
transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta
comunicació a les persones contractants d‟aquests productes, acompanyat
també d‟un règim sancionador quan aquestes incorrin en pràctiques abusives o
poc transparents.
d) Ha estat aprovat l’acord 4 amb 24 vots a favor dels representants del PSCCP, 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 d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
4. Instar el Govern de l'Estat perquè des del respecte a l'autonomia dels
diferents organismes recomani al Banc d'Espanya, la Comissió Nacional de
Mercats i la Competència l'inici d'actuacions inspectores i si escau de sanció
necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de clàusules
abusives.
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e) Ha estat aprovat l’acord 5 amb 24 vots a favor dels representants del PSCCP, 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 d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
5. Instar el Govern de l‟Estat que comuniqui al Banc d‟Espanya; a la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència i al Ministeri d'Economia, Indústria i
Competitivitat a realitzar les actuacions d'inspecció, investigació i sanció
necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de les
clàusules abusives.
f)

Ha estat aprovat l’acord 6 amb 20 vots a favor dels representants del PSCCP, 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’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;
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 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 del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
6. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l‟Agència Catalana de Consum,
a canalitzar les demandes contra les entitats financeres i a reforçar els serveis
destinats a les persones afectades.

g) Ha estat aprovat l’acord 7 amb 24 vots a favor dels representants del PSCCP, 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,
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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 d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
7. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades
tant a la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com
a defensa i demanda de restitució del drets de les persones afectades.
h) Ha estat aprovat l’acord 8 amb 12 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; 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; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 15 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; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
8. Instar l‟Ajuntament L‟Hospitalet de Llobregat a oferir serveis gratuïts de
primera acollida per garantir un assessorament objectiu i equitatiu en defensa
dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl, despeses indegudes
en la formalització de les hipoteques i sobre els crèdits contractes en base a
l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH).
i)

Ha estat rebutjat l’acord 9 amb 11 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; amb 9 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
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Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; 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 del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
9. Instar l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat proposi el Col•legi
d‟Advocats de Barcelona la signatura d‟un acord de col·laboració per a la
defensa jurídica d‟aquestes persones tal i com s‟ha anat instrumentant en el
funcionament del Servei d‟Intermediació dels Deutes de l‟Habitatge.
j)

Ha estat rebutjat l’acord 10 amb 12 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 del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; amb 8 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 la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; 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 del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
10.
Convocar, a través de les OMIC o els seus equivalents a les
administracions supramunicipals (en el cas de municipis més petits), a les
persones directores de bancs i caixes del municipi per instar-los a fer totes les
accions possibles per a realitzar una correcta informació i atenció a les
persones afectades i a facilitar-los les tasques que han de portar a exercir el
seu dret de devolució reconegut a la sentència del TJUE. En aquestes reunions
hi estaran convidades, a més de les forces polítiques amb representació al
consistori els/les representants de les associacions de veïns i veïnes del
municipi.

k) Ha estat rebutjat l’acord 11 amb 12 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 del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; amb 8 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 la CUP-PA, Sr. Christian
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Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; 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 del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
11.
Demanar els ens supramunicipals el suport necessari per reforçar els
serveis d‟atenció a les persones afectades, per garantir un primer servei
d‟assessorament professional i gratuït, independentment de la mida o les
capacitats del municipi on resideixin.
j)

Ha estat aprovat l’acord 12 amb 24 vots a favor dels representants del PSCCP, 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 d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
12.
Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del
municipi, a les entitats bancàries del municipi, al Govern de l‟Estat, al Govern
de la Generalitat, a la Diputació de Barcelona, a la FMC i a l‟AMC.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Hem estat testimonis els darrers anys de pràctiques que podrien ser qualificades
com a abusives per part de les entitats financeres cap a les persones usuàries dels
serveis bancaris: clàusules terra, assegurances de cobertura hipotecària que
sobrecarregaven innecessàriament les quotes de les famílies, accions preferents,
deute subordinat, crèdits hipotecaris en què el preu s‟havia determinat mitjançant
l‟índex de referència de préstecs hipotecaris, comissions bancàries abusives,
despeses indegudament cobrades en la formalització de les hipoteques, entre
moltes altres. Les oficines municipals d‟atenció al consumidor (OMICs), així com els
diferents serveis d‟intermediació i d‟atenció de les diferents administracions, han
estat testimonis d‟aquest fet, fins al punt de suposar més de la meitat de les
consultes ateses en aquestes oficines darrerament.
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Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l‟aplicació de les anomenades “clàusules sòl i
sostre que són aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els
contractes de préstec amb garantia hipotecària a tipus d'interès variable. Aquestes
clàusules tenen la funció econòmica de limitar un escenari de descens de tipus
d'interès ("clàusula sòl") i, paral•lelament, acotar una pujada de tipus fins a un tipus
prefixat per la mateixa entitat ("clàusula sostre").”
Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la
concessió de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb
garantia hipotecària, fet que constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de
les parts en perjudici de les persones consumidores, ja que la "clàusula sòl" es
troba configurada de tal manera en la seva redacció que el client no es beneficia
mai de les baixades dels tipus d'interès.
Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb
aquesta clàusula.
El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que
declarava nul·les les clàusules sòl. A partir d‟aquest moment, i de manera
progressiva, diverses entitats bancàries han deixat d‟aplicar els efectes d‟aquesta
clàusula. Existeix el dret reconegut d‟iniciar un procés pel retorn de les quantitats
pagades des d‟aquesta data.
Finalment, i malgrat un informe de l‟Advocat General del TJUE que aconsellava la
no retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per
circumstàncies excepcionals”, entre les que es troben “les repercussions
macroeconòmiques sobre el sistema bancari d‟un estat membre que ja es trobava
debilitat”, el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la
signatura dels crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules.
És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats
pagades en excés i una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal
acabar amb una llei hipotecària injusta que permet situacions abusives. Però
malgrat tot, la via de retorn d‟aquestes quantitats no serà fàcil, essent necessari un
bon coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i de
la manera de poder exercir-los.
D‟altra banda la sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va
declarar com a abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el
crèdit totes les despeses de formalització d'hipoteques, quan l‟haurien assumir els
bancs en la seva totalitat, perquè són les entitats les interessades a registrar
l'escriptura hipotecària. Des d‟aquell moment, l'Audiència Provincial de Saragossa,
un jutjat de Pontevedra, un altre jutjat de Granollers i un d'Oviedo, almenys, han
donat la raó als i les clients. Aquesta circumstància afecta al menys a sis milions
d'hipoteques a l‟Estat Espanyol i aplana el camí a tots els consumidors i
consumidores que volen recuperar els diners pagats en excés en la formalització de
la seva hipoteca.
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En aquest context és més necessari que mai l‟assessorament de les oficines
municipals d‟atenció al consumidor, així com els serveis oferts des d‟altres
administracions com els Consells Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de
Catalunya a través de l‟Agència Catalana de Consum. Es fa imprescindible la
possibilitat d‟obtenir un assessorament de primera acollida amb caràcter objectiu,
gratuït i universal, no només per identificar correctament cada casuística i indicar-ne
les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un accés universal i equitatiu.
Per evitar possibles abusos o males praxis per part d‟assessories privades que
puguin trobar en la debilitat de les persones reclamants i la confusió dels
mecanismes una oportunitat de lucre, pren molt de sentit aquesta primera acollida
als serveis municipals. És també important poder garantir la defensa jurídica
d‟aquelles persones i/o col•lectius més vulnerables que no poden accedir als
honoraris previs necessaris per interposar les seves demandes civils quan les
entitats no l‟atenguin d‟ofici. En els casos que es tracti de persones afectades per
l‟impagament del seu crèdit hipotecari, poden ser assumits per les oficines
d‟intermediació de deutes en l‟habitatge o les oficines municipals de l‟habitatge.
A banda reclamem que les entitats financeres paguin tots els diners a les persones
afectades tal i com diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem.
L‟aprovació el passat 20 de gener del DECRET LLEI 1/2017, de 20 de gener, de
mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl ens
sembla insuficient: les persones afectades han de recuperar tots els seus diners,
sense quitances, amb els interessos que corresponen, en el menor temps possible i
d'ofici.
No es pot oblidar que aquestes clàusules van ser un element fonamental de la crisi
social de l'habitatge. Per culpa de les clàusules abusives milers de persones es van
veure obligades a deixar de pagar les quotes hipotecàries i, en última instància, van
ser desnonades.
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:
1.
Instar el Govern de l‟Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la
transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació
a les persones contractants d‟aquests productes, acompanyat també d‟un règim
sancionador quan aquestes incorrin en pràctiques abusives o poc transparents.
2.
Instar el Govern de l'Estat perquè des del respecte a l'autonomia dels
diferents organismes recomani al Banc d'Espanya, la Comissió Nacional de Mercats
i la Competència l'inici d'actuacions inspectores i si escau de sanció necessàries
sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de clàusules abusives.
3.
Instar el Govern de l‟Estat que comuniqui al Banc d‟Espanya; a la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència i al Ministeri d'Economia, Indústria i
Competitivitat a realitzar les actuacions d'inspecció, investigació i sanció
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necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de les clàusules
abusives.
4.
Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l‟Agència Catalana de Consum,
a canalitzar les demandes contra les entitats financeres i a reforçar els serveis
destinats a les persones afectades.
5.
Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades
tant a la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a
defensa i demanda de restitució del drets de les persones afectades.
6.
Instar l‟Ajuntament L‟Hospitalet de Llobregat a oferir serveis gratuïts de
primera acollida per garantir un assessorament objectiu i equitatiu en defensa dels
drets de les persones afectades per les clàusules sòl, despeses indegudes en la
formalització de les hipoteques i sobre els crèdits contractes en base a l'Índex de
Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH).
7.
Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, a
les entitats bancàries del municipi, al Govern de l‟Estat, al Govern de la Generalitat,
a la Diputació de Barcelona, a la FMC i a l‟AMC.
MOCIÓ 24.-

EN DEFENSA DE LA QUALITAT DE L’AIRE.

Fa un any es va signar l‟històric Acord de Paris sobre el Canvi Climàtic. Tot i les
crítiques objectives que ens obliguen a estar atents pel seu compliment, suposa un
salt qualitatiu en el compromís d‟empreses i administracions per reduir
ineludiblement les emissions de gasos d‟efecte hivernacle i incrementar el consum
d‟energies netes i renovables (solar, termosolar, eòlica, biomassa, etc.). Cada mes,
més estats i empreses multinacionals s'han compromès amb l'acompliment d'aquest
acord que podríem considerar de civilitzatori.
També ara farà un any, presentaven una moció pels mateix motius, però avui els
índex locals i globals indiquen que no anem a millor, segons el darrer informe "La
qualitat de l'aire a Catalunya, 2015", el nostre municipi, inclòs dintre de la Zona de
Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric, supera de llarg els nivells legislats (que
son superior als recomanats per experts), de diòxid de nitrogen (NO2) i de les
partícules en suspensió (PM10); i estem afectats com la resta, per la superació del
contaminant ozó (O3). Igual que al 2014.
Com diuen els estudis epidemiològics, el Diòxid de Nitrogen (NO2) provoca
malalties pulmonars, augmentant el símptomes de bronquitis, la reducció pulmonar
en general, provocant milers de morts prematures a les gran ciutats i conurbacions
europees. Com sabem és un gas que s'emet per la combustió (vehicles de motor
dièsel i benzina, centrals de generació d'energia -cicle combinat-), sent un 51%
emès pel transport terrestre, un 21% per la industria i un 14% pel transport marítim.
Les partícules en suspensió (PM10), -provocades per vehicle terrestre (53%),
l'industria (19%) i el transport marítim (23%)- i l'ozó afecten també a les mucoses i

…/…

137

vies respiratòries, causant tos, irritacions a la faringe, al coll, ulls, dificultats
respiratòries en general, baixada del rendiment, malalties pulmonars, com asma,
bronquitis, etc.
Aquests incompliments són considerats d'alta importància per l'UE i ocupen les
iniciatives, fins ara insuficients, de desenvolupament d'accions per part de l'Agencia
Europea del Medi Ambient.
Per tant, coneixem els problemes, s'ha fet el diagnòstic i ara toca posar mesures,
tant per part del sector públic com pel privat, així com pel ciutadà de a peu, que té
de la seva mà poder ajudar a millorar la qualitat de l'aire i millorar la qualitat de vida
de les persones i essers vius en general.
Així mateix cal establir calendaris i terminis realitzables però ambiciosos que
propiciïn que la indústria s'adapti ja a les noves tecnologies; i que la industria de
l'automoció impulsi decididament el vehicle híbrid i elèctric.
Cal per part de l‟administració pública competent, les inversions necessàries per
millorar la qualitat i l‟abast del transport públic; així com per implementar una
planificació de la mobilitat de les persones i les mercaderies orientada a minimitzar i
optimitzar els desplaçaments.
La tecnologia permet en aquest sector continuar reduint despeses i guanyar
eficiència. De fet al 2015, la inversió dels països en vies de desenvolupament ja és
major que els països desenvolupats. La Xina encapçala ja la instal·lació de
renovables al mon.
L'Hospitalet ha sofert episodis de contaminació atmosfèrica per sobre de la mitja
legal tant de d‟òxid de nitrogen (NO2) com de partícules PM10, així com fortes olors
a sulfats, fums i núvols provocats per contaminants. Recentment, va haver un
episodi en que no van funcionar els mecanismes d'avís a la població i no sabem si
es van executar mecanismes per disminuir els elevats nivells de contaminants.
La nostra ciutat i entorn metropolità hem patit, patim i seguirem patint nivells de
contaminació importants, tant per l‟industria com per l‟ús del vehicle, tant pel port
com per l'aeroport. Calen més polítiques públiques i de foment d‟energies
renovables i netes, de mobilitat sostenible i alhora mesures i voluntat política de
protegir la nostra salut per sobre dels interessos econòmics.
L‟administració ha de vetllar per la salut de les persones i per la qualitat de l‟aire i, al
mateix temps, ha de propiciar que les companyies realitzin les innovacions
tecnològiques que garanteixin la continuïtat del teixit industrial català evitant-ne la
seva deslocalització.
Amb la descripció anterior de fets, el nostre Ajuntament hauria de vetllar per
incrementar les zones verdes, per així ajudar a millorar la qualitat de l'aire, però el
que ens trobat en els darrers mesos, han sigut diverses actuacions injustificades de
tala d'arbrat a diversos barris de la ciutat, des de Sanfeliu fins Santa Eulalia,
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passant per Sant Josep, Bellvitge o Pubilla Cases. L'excusa és la millora de
l'accessibilitat. Falten arguments i explicacions.
Davant d'aquest fets i la necessitat de millorar la qualitat de l'aire a la nostra ciutat,
el grup municipal d‟ICV-EUiA-Pirates proposa al ple l‟adopció del 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 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-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; 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 i que
literalment diu:
PRIMER.- Instar a l'Estat, la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat, a desenvolupar la concreció dels acords de París, que
afectin a la seva competència i alhora, impulsar el treball interinstitucional per
dur a terme l'objectiu de millora de la qualitat de l'aire i la salut de les persones i
essers vius.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON 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-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; 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 i que
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literalment diu:
SEGON.- Instar a l‟Estat i a la Generalitat a impulsar una Política Industrial i
d‟I+D+i orientada a la modernització i a la innovació tecnològica en el camp de
l‟automoció i la industria, com a sector estratègic de l‟economia catalana i del
teixit industrial del país.
c) Ha estat aprovat l’acord TERCER 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-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; 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 i que
literalment diu:
TERCER.- Instar a l‟Estat i a la Generalitat a millorar la planificació de la
mobilitat i a pressupostar adequadament les inversions necessàries per millorar
el transport públic a Catalunya, com el soterrament de rodalies a L‟Hospitalet de
Llobregat, atès que la reducció del trànsit rodat és la política més efectiva per
reduir les emissions i millorar la qualitat de l‟aire.
d) Ha estat aprovat l’acord QUART 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-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; 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 i que
literalment diu:
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QUART.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya i al servei de vigilància i
Control de l‟Aire a ampliar la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació
Atmosfèrica (XVPCA) la instal·lació d‟una estació d'observació de tipus Trànsit
en algun punt de la zona sud de L‟Hospitalet de Llobregat, al vial de la Gran Via
per exemple; cercant el punt idoni per captar millor les emissions de tots els
contaminants analitzats (metalls pesants, hidrocarburs, diòxid de sofre, benzè,
monòxid de carboni, ozó troposfèric, etc...).
e) Ha estat aprovat l’acord CINQUÈ 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-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; 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 i que
literalment diu:
CINQUÈ.- Instar a l'Ajuntament de la nostra ciutat a impulsar decididament el
foment dels vehicles híbrids, elèctrics o de tecnologies no contaminants:
A.- Amb més bonificacions a les ordenances fiscals i sobre preus públics:
igualant-les a les del veí municipi de Barcelona (sobre el preu en zones verdes i
blaves; descomptes en pàrquings públics, etc.).
B.- Foment de punts de recarrega per vehicles elèctrics i per altres fonts
d'energia no contaminant.
C.- Que en l'horitzó de 2020, tots el vehicles municipals i/o d'empreses
concessionàries o d'altres que prestin serveis a l'Ajuntament, siguin vehicles
elèctrics, híbrids o de tecnologia no contaminant.
f)

Ha estat aprovat l’acord SISÈ 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-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; 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
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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 i que
literalment diu:
SISÈ.- Que s'articulin els mecanismes de participació perquè més enllà de l'àrea
corresponent, tant societat civil, com el Consell de Ciutat i Grups Municipals,
treballin per aportar propostes a la Taula de Qualitat de l'Aire de la Conurbació
de Barcelona, sent partícips de les propostes emanades des del municipi i
poder conèixer conclusions i propostes d'aquest òrgan participatiu supralocal.
g) Ha estat aprovat l’acord SETÈ 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-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; 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 i que
literalment diu:
SETÈ.- Instar al govern municipal a executar de manera prioritària els acords de
la moció de foment de l‟ús de la bicicleta aprovada al ple d‟octubre de 2015
modificant el Pla de Mobilitat del nostre municipi i el PIM i el PAM del mandat
2016-2019 per prioritzar i optimitzar els desplaçaments de mobilitat sostenible, a
peu, en bicicleta i en transport públic.
h) Ha estat rebutjat l’acord VUITÈ amb 16 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. 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 11 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,
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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; i assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
VUITÈ.- Instar al govern municipal a aturar la tala d'arbrat fins a tenir aprovat un
pla director de l‟arbrat de la ciutat a llarg termini (20 anys) que garanteixi la bona
planificació i la minimització de la tala d‟arbres existents i futurs, tot respectant
els arbres patrimonials més representatius de la ciutat. El pla director garantirà
que abans de talar arbres, pel motiu que sigui, la cobertura verda es
compensarà amb antelació, garantint, com a mínim, el mateix grau de cobertura
verda prèvia. Aquest pla director, per garantir el seu consens i continuïtat al llarg
del termini previst (20 anys) serà consensuat amb els grups polítics,
representants de les diferents sensibilitats de la ciutadania de L‟Hospitalet de
Llobregat. Aquest acord té com a objectiu evitar l‟empitjorament de la qualitat de
l‟aire per reducció de la cobertura verda.
i)

Ha estat rebutjat l’acord NOVÈ amb 16 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. 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 11 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; 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 assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
NOVÈ.- Instar al govern municipal que compensi i millori la cobertura verda
desapareguda amb els treballs recents de tala d‟arbres a la ciutat amb una
noves plantacions en llocs on no siguin obstacle per l‟accessibilitat com poden
ser parcs i jardins públics de la nostra ciutat durant el present any 2017. Aquest
acord té com a objectiu evitar l‟empitjorament de la qualitat de l‟aire per reducció
de la cobertura verda.

j)

Ha estat aprovat l’acord DESÈ 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-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
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Hermosín; 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 i que
literalment diu:
DESÈ.- Instar al govern municipal de la nostra ciutat a que es revisin els
protocols d‟actuació sobre episodis de contaminació atmosfèrica amb l‟objectiu
de ser més efectius, transparents i permeables a la ciutadania.
k) Ha estat aprovat l’acord ONZÈ 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-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; 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 i que
literalment diu:
ONZÈ.- Donar trasllat al govern de l‟Estat, de la Generalitat de Catalunya, a les
principals entitats ambientalistes de Catalunya i del municipi, a la FAVVL‟H, i als
sindicats de la ciutat.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Fa un any es va signar l‟històric Acord de Paris sobre el Canvi Climàtic. Tot i les
crítiques objectives que ens obliguen a estar atents pel seu compliment, suposa un
salt qualitatiu en el compromís d‟empreses i administracions per reduir
ineludiblement les emissions de gasos d‟efecte hivernacle i incrementar el consum
d‟energies netes i renovables (solar, termosolar, eòlica, biomassa, etc.). Cada mes,
més estats i empreses multinacionals s'han compromès amb l'acompliment
d'aquest acord que podríem considerar de civilitzatori.
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També ara farà un any, presentaven una moció pels mateix motius, però avui els
índex locals i globals indiquen que no anem a millor, segons el darrer informe "La
qualitat de l'aire a Catalunya, 2015", el nostre municipi, inclòs dintre de la Zona de
Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric, supera de llarg els nivells legislats (que
son superior als recomanats per experts), de diòxid de nitrogen (NO2) i de les
partícules en suspensió (PM10); i estem afectats com la resta, per la superació del
contaminant ozó (O3). Igual que al 2014.
Com diuen els estudis epidemiològics, el Diòxid de Nitrogen (NO2) provoca
malalties pulmonars, augmentant el símptomes de bronquitis, la reducció pulmonar
en general, provocant milers de morts prematures a les gran ciutats i conurbacions
europees. Com sabem és un gas que s'emet per la combustió (vehicles de motor
dièsel i benzina, centrals de generació d'energia -cicle combinat-), sent un 51%
emès pel transport terrestre, un 21% per la industria i un 14% pel transport marítim.
Les partícules en suspensió (PM10), -provocades per vehicle terrestre (53%),
l'industria (19%) i el transport marítim (23%)- i l'ozó afecten també a les mucoses i
vies respiratòries, causant tos, irritacions a la faringe, al coll, ulls, dificultats
respiratòries en general, baixada del rendiment, malalties pulmonars, com asma,
bronquitis, etc.
Aquests incompliments són considerats d'alta importància per l'UE i ocupen les
iniciatives, fins ara insuficients, de desenvolupament d'accions per part de l'Agencia
Europea del Medi Ambient.
Per tant, coneixem els problemes, s'ha fet el diagnòstic i ara toca posar mesures,
tant per part del sector públic com pel privat, així com pel ciutadà de a peu, que té
de la seva mà poder ajudar a millorar la qualitat de l'aire i millorar la qualitat de vida
de les persones i essers vius en general.
Així mateix cal establir calendaris i terminis realitzables però ambiciosos que
propiciïn que la indústria s'adapti ja a les noves tecnologies; i que la industria de
l'automoció impulsi decididament el vehicle híbrid i elèctric.
Cal per part de l‟administració pública competent, les inversions necessàries per
millorar la qualitat i l‟abast del transport públic; així com per implementar una
planificació de la mobilitat de les persones i les mercaderies orientada a minimitzar i
optimitzar els desplaçaments.
La tecnologia permet en aquest sector continuar reduint despeses i guanyar
eficiència. De fet al 2015, la inversió dels països en vies de desenvolupament ja és
major que els països desenvolupats. La Xina encapçala ja la instal·lació de
renovables al mon.
L'Hospitalet ha sofert episodis de contaminació atmosfèrica per sobre de la mitja
legal tant de d‟òxid de nitrogen (NO2) com de partícules PM10, així com fortes olors
a sulfats, fums i núvols provocats per contaminants. Recentment, va haver un

…/…

145

episodi en que no van funcionar els mecanismes d'avís a la població i no sabem si
es van executar mecanismes per disminuir els elevats nivells de contaminants.
La nostra ciutat i entorn metropolità hem patit, patim i seguirem patint nivells de
contaminació importants, tant per l‟industria com per l‟ús del vehicle, tant pel port
com per l'aeroport. Calen més polítiques públiques i de foment d‟energies
renovables i netes, de mobilitat sostenible i alhora mesures i voluntat política de
protegir la nostra salut per sobre dels interessos econòmics.
L‟administració ha de vetllar per la salut de les persones i per la qualitat de l‟aire i, al
mateix temps, ha de propiciar que les companyies realitzin les innovacions
tecnològiques que garanteixin la continuïtat del teixit industrial català evitant-ne la
seva deslocalització.
Amb la descripció anterior de fets, el nostre Ajuntament hauria de vetllar per
incrementar les zones verdes, per així ajudar a millorar la qualitat de l'aire, però el
que ens trobat en els darrers mesos, han sigut diverses actuacions injustificades de
tala d'arbrat a diversos barris de la ciutat, des de Sanfeliu fins Santa Eulalia,
passant per Sant Josep, Bellvitge o Pubilla Cases. L'excusa és la millora de
l'accessibilitat. Falten arguments i explicacions.
Davant d'aquest fets i la necessitat de millorar la qualitat de l'aire a la nostra ciutat,
el grup municipal d‟ICV-EUiA-Pirates proposa al ple l‟adopció del següents acords:
PRIMER.- Instar a l'Estat, la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat, a desenvolupar la concreció dels acords de París, que
afectin a la seva competència i alhora, impulsar el treball interinstitucional per dur a
terme l'objectiu de millora de la qualitat de l'aire i la salut de les persones i essers
vius.
SEGON.- Instar a l‟Estat i a la Generalitat a impulsar una Política Industrial i d‟I+D+i
orientada a la modernització i a la innovació tecnològica en el camp de l‟automoció i
la industria, com a sector estratègic de l‟economia catalana i del teixit industrial del
país.
TERCER.- Instar a l‟Estat i a la Generalitat a millorar la planificació de la mobilitat i a
pressupostar adequadament les inversions necessàries per millorar el transport
públic a Catalunya, com el soterrament de rodalies a L‟Hospitalet de Llobregat, atès
que la reducció del trànsit rodat és la política més efectiva per reduir les emissions i
millorar la qualitat de l‟aire.
QUART.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya i al servei de vigilància i Control
de l‟Aire a ampliar la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació
Atmosfèrica (XVPCA) la instal•lació d‟una estació d'observació de tipus Trànsit en
algun punt de la zona sud de L‟Hospitalet de Llobregat, al vial de la Gran Via per
exemple; cercant el punt idoni per captar millor les emissions de tots els
contaminants analitzats (metalls pesants, hidrocarburs, diòxid de sofre, benzè,
monòxid de carboni, ozó troposfèric, etc...).
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CINQUÈ.- Instar a l'Ajuntament de la nostra ciutat a impulsar decididament el
foment dels vehicles híbrids, elèctrics o de tecnologies no contaminants:
A.- Amb més bonificacions a les ordenances fiscals i sobre preus públics:
igualant-les a les del veí municipi de Barcelona (sobre el preu en zones verdes i
blaves; descomptes en pàrquings públics, etc.).
B.- Foment de punts de recarrega per vehicles elèctrics i per altres fonts
d'energia no contaminant.
C.- Que en l'horitzó de 2020, tots el vehicles municipals i/o d'empreses
concessionàries o d'altres que prestin serveis a l'Ajuntament, siguin vehicles
elèctrics, híbrids o de tecnologia no contaminant.
SISÈ.- Que s'articulin els mecanismes de participació perquè més enllà de l'àrea
corresponent, tant societat civil, com el Consell de Ciutat i Grups Municipals,
treballin per aportar propostes a la Taula de Qualitat de l'Aire de la Conurbació de
Barcelona, sent partícips de les propostes emanades des del municipi i poder
conèixer conclusions i propostes d'aquest òrgan participatiu supralocal.
SETÈ.- Instar al govern municipal a executar de manera prioritària els acords de la
moció de foment de l‟ús de la bicicleta aprovada al ple d‟octubre de 2015 modificant
el Pla de Mobilitat del nostre municipi i el PIM i el PAM del mandat 2016-2019 per
prioritzar i optimitzar els desplaçaments de mobilitat sostenible, a peu, en bicicleta i
en transport públic.
VUITÈ.- Instar al govern municipal de la nostra ciutat a que es revisin els protocols
d‟actuació sobre episodis de contaminació atmosfèrica amb l‟objectiu de ser més
efectius, transparents i permeables a la ciutadania.
NOVÈ.- Donar trasllat al govern de l‟Estat, de la Generalitat de Catalunya, a les
principals entitats ambientalistes de Catalunya i del municipi, a la FAVVL‟H, i als
sindicats de la ciutat.

MOCIÓ 25.-

PRO-REFERÈNDUM ESTATAL DE LES PENSIONS.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa 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 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; 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 Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín;assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

En els últims anys, especialment entre 2013 i 2016, s'ha donat un procés de
deteriorament del Sistema Públic de Pensions i de pèrdua del poder adquisitiu de
les pensions. Vivim una situació d'alarma social pel perill que corre un dels pilars
fonamentals de la nostra societat, un eix de solidaritat intergeneracional i
interterritorial. Les Pensions Públiques no solament són un dret, un símbol de
progrés i una conquesta democràtica, sinó que aquests anys han suposat un
autèntic matalàs per a milers de famílies durant la crisi. I ho segueixen sent.
Per això és necessari reaccionar per protegir-les per sobre de qualsevol correlació
de forces política, sense importar quin sigui el color del govern o la situació del país.
Tota la ciutadania es mereix que les Pensions Públiques siguin tractades com la
columna vertebral de l'Estat social, un dret que roman al marge de qualsevol
disputa política, de diferències ideològiques o de projecte en el marc de les
institucions democràtiques.
Per aquestes raons es crea, a l'abril de 2013, la Taula Estatal Pro-Referèndum de
les Pensions (MERP), amb l'objectiu de promoure una reforma de la Constitució
que inclogui la prohibició expressa que qualsevol govern, actual o futur, pugui tocar,
retallar o privatitzar el Sistema Públic de Pensions. Un article que reculli com a
obligació constitucional el manteniment del poder adquisitiu real de les pensions, i
per tant la impossibilitat que cap tipus de mesura, ja siguin retallades, pujades
d'impostos, copagaments, pujada de les tarifes dels serveis bàsics o qualsevol altra
pugui afectar a les pensions, excepte aquelles que siguin favorables per a elles.
És necessari promoure un ampli debat ciutadà obert i públic en el qual tota la
societat tingui l'oportunitat de conèixer amb serietat, rigor i profunditat les diferents
posicions i alternatives que existeixen sobre el futur de les pensions. Un debat
imprescindible perquè la ciutadania pugui formar-se, en condicions d'igualtat per a
totes les opcions, una opinió fonamentada.
Per tot això, és imprescindible un ampli moviment social que, sense distinció
d'ideologies, credos religiosos o sigles partidistes, una als qui creiem que el
manteniment d'un sistema de pensions públiques dignes és una lluita que afecta a
tota la ciutadania. Qualsevol retallada, qualsevol rebaixa, qualsevol empitjorament
en les condicions d'accés a la pensió afecta al nostre poder adquisitiu, a la nostra
qualitat de vida present o futura. Preservar i millorar l'actual Sistema Públic de
Pensions va en benefici del conjunt de la societat. I tota la societat ha d'implicar-se
en la seva defensa.
Des d'aquesta convicció, la MERP fa una crida a promoure i impulsar la recollida de
signatures, el debat, la reflexió i la participació majoritària de la societat en un
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assumpte de tan vital transcendència. I crida a tota la ciutadania a sumar-se a
aquesta iniciativa. A participar activament per a recollir un al·luvió de centenars de
milers, de milions de signatures que evidenciïn l'opinió d'una immensa majoria
davant un assumpte de tan vital transcendència.
Cobrar una pensió pública digna és un dret infrangible proclamat per la Constitució
espanyola i la Declaració Universal de Drets Humans. Pensions dignes i suficients
no poden dependre de res més que de la voluntat política per garantir un dret. I
encara així, és tanta la pluralitat d'opinions i alternatives rigoroses sobre les
pensions, sobre la seva sostenibilitat, sobre els ingressos que han de finançar-les, i
sobre les diferents formes de redistribuir la riquesa per assegurar un dret tan bàsic,
que cap qüestió tècnica, ni alternativa de gestió pot estar per sobre de la seva
defensa i garantia.
Per això, en el marc de la Constitució i la legalitat vigent considerem necessari
ampliar l'esperit que ja recull la Carta Magna, promovent una reforma que modifiqui
l'article que estableix la garantia de pensions adequades i periòdicament
actualitzades, en el sentit que es reforci com a obligació i mandat constitucional
inexcusable per als poders públics, la prohibició de qualsevol tipus de privatització i
el manteniment del poder adquisitiu real de les pensions. Tocar les pensions és
creuar una línia vermella que no hem de permetre.
La MERP està formada ja per 170 organitzacions i 95 personalitats que són un
exemple de pluralitat ideològica, política i territorial, i de sectors representatius de la
societat, la qual cosa evidencia el suport social a la iniciativa i als seus objectius. És
important que el municipalisme participi en aquest debat, aporti iniciatives i es
posicioni en una mica de tanta transcendència per al conjunt de la ciutadania.
És per tot l'anterior que el Grup Municipal ICV-EUiA-PIRATES-E proposa al Ple de
l‟Ajuntament l‟aprovació dels següents acords:
PRIMER.- Instar al Govern i al Congrés dels Diputats al fet que s'atengui la
reivindicació de la Taula Estatal Pro-Referèndum de les Pensions (MERP),
promovent una reforma de la Constitució que inclogui la prohibició expressa que
qualsevol govern, actual o futur, pugui tocar, retallar o privatitzar, total o
parcialment, el Sistema Públic de Pensions. Un article que reculli com a obligació
constitucional el manteniment del poder adquisitiu real de les pensions, i per tant la
impossibilitat que cap tipus de mesura, ja siguin retallades, pujades d'impostos,
copagaments, augment de les tarifes dels serveis bàsics o qualsevol altra pugui
afectar a les pensions, excepte aquelles que siguin favorables per a elles.
SEGON.- Donar trasllat d'aquests acords al Govern i al Congrés dels Diputats, als
grups municipals de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, a la Federació
d‟Associacions de Veïns de l‟Hospitalet de Llobregat, als associacions i casals de
gent gran de la ciutat, la Marea de Pensionistes de l‟Hospitalet de Llobregat i la
Taula Estatal Pro-Referèndum de les Pensions (MERP).
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PARTIT POPULAR
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 26 i 27, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per a la presentació, Sr. Martín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Comenzaré por la 27, por las delegaciones, oficinas en el exterior de la
Generalitat. Porqué la Generalitat, como sabemos, es la comunidad autónoma más
endeudada de España, aproximadamente unos 74.000 millones, y de la que el
Estado financia el 60 % de su deuda.
Pero a pesar de eso, pues ha manifestado el Sr. Romeva que recientemente quiere
convertir su departamento en un departamento, en un ministerio de exteriores al
uso, y ha continuado invirtiendo y gastando dinero en aquello para lo que no tenía
competencias. Creó el DIPLOCAT y continúa, presupuestariamente, dedicando el
dinero de todos los catalanes a aquello para lo que no está destinado, o no está
fijado.
Ya en 2014, la partida de delegaciones y oficinas en el exterior se vio duplicada en
el presupuesto, y en el 2017 pues no podía ser menos esa tendencia. Ha
aumentado un 87 %. Al final es la partida que más aumenta en el presupuesto.
Recientemente el Tribunal Constitucional ya ha advertido a la Generalitat cuáles
son los límites de su acción exterior, pero a pesar de eso, pues bueno, el Sr.
Romeva sigue y pretende duplicar la red de oficinas políticas en el exterior. Porqué
ha manifestado que son oficinas políticas, no son oficinas comerciales. Por tanto
ahí es donde vemos que no tiene la competencia para hacerlo y está malgastando
el dinero de todos nosotros.
Ha aumentado tanto que mientras el año pasado el departamento de exterior
aumentaba un 40 %, lo que gastó la Generalitat directamente en dependencia
disminuía un 30 %. Las prioridades están muy claras. Pero estos incrementos
efectivamente no han servido para mejorar las empresas catalanas. Las empresas
catalanas y la Generalitat ya tienen acción exterior. Tienen oficinas y delegaciones
en el exterior desde hace años, tienen las oficinas del Gobierno de España también,
y por tanto están cubiertas, o perfectamente cubiertas. Es más, el Gobierno de
España ha ofrecido, y ofreció a través del ministerio de asuntos exteriores, que si
cualquier comunidad autónoma, incluida Cataluña, quería aumentar su acción
exterior, podía hacerlo a través de las oficinas o embajadas españolas, para,
posiblemente, ahorrar costes. Eso no ha sido tenido en cuenta por la Generalitat de
Cataluña.
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Desde el Partido Popular, tenemos claras nuestras posiciones, y desde el Partido
Popular de Hospitalet creo que debemos de pensar en los catalanes, y en especial
en los ciudadanos de l‟Hospitalet, y su bienestar no está en abrir oficinas políticas
de la Generalitat. Ni en gastar el presupuesto en oficinas políticas de la Generalitat.
Está en las políticas del día a día, en las políticas sociales, en las políticas que
generan empleo.
A nosotros nos preocupa que mientras el Govern de la Generalitat incremente el
gasto en 13 millones de euros en política habitacional, o en 9 millones de euros en
poner en marcha la línea 10, gaste e incremente en 30 millones de euros la partida
para esas pseudoembajadas. Creemos que esa no es la prioridad. Además se han
pasado el año trayéndonos mociones, mociones a este Pleno, dónde nos traían la
imposibilidad de la Generalitat para acometer esas políticas sociales. Y resulta que
cuando las tiene, que es en la formulación del presupuesto, no las pone como
prioritarias. Pone otras, porqué esas son sus prioridades.
Yo estoy seguro aquí que ustedes van a apoyar esta propuesta porqué apoyan a
los ciudadanos de l‟Hospitalet. Porqué queremos una mejor sanidad, queremos que
disminuyan la saturación en las urgencias, queremos que la línea 10 se abra ya, y
no nos la pospongan, queremos una residencia, un centro de día, queremos unas
urgencias pediátricas que no sean virtuales en unas ciertas horas de la noche. Y
todo eso lo queremos con los impuestos que pagan los ciudadanos de l‟Hospitalet y
del área metropolitana, que, por cierto, son muchos y no revierte todo en Hospitalet,
ni en Barcelona, ni en el área metropolitana. Y lo queremos sin partidas
presupuestarias, que si me lo permiten, son un atraco a los ciudadanos, puesto que
están destinadas a una acción para la cual la Generalitat no tiene competencias.
Por eso les pedimos que las racionalicen y que apoyen nuestra moción.
Respecto a la primera moción, lo que pretendemos es que se eduque en la paz.
Desde la ciudad de l‟Hospitalet, creemos que debemos velar por la promoción de la
cultura de la paz. Pero pensamos que la cultura de la paz no es que no haya
policías, ni ejército, o que no entre en los colegios, sino que haya una verdadera
promoción y educación de la cultura de la paz, porqué eso hará, a la larga, que
haya necesidad de menos policía y quizás menos ejércitos. Por tanto, traemos esta
moción para promocionar esa cultura de la paz en las escuelas.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Esa cultura de la paz en todos los sitios, incluso aquí, tampoco nos vendría nada
mal muchas veces. La moción 26 a favor por supuesto.
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Y de la moción 27, es que lo ponen… mira, hoy precisamente abría el Diari de
l‟Hospitalet, porqué suelo leer a ver lo que escriben los portavoces de los grupos
políticos de la ciudad, y leía, “por ello presentaremos una batería de propuestas y
acciones encaminadas a devolver las calles a nuestros vecinos”. Seguramente una
de esas será, instar a la Generalitat de Cataluña a incluir sus delegaciones dentro
de las embajadas de España.
Realmente, hoy también además, y cito literal, ha dicho, “el debate del agua aquí no
procede”. El debate de las embajadas, yo creo que tampoco. Con lo cual, como ya
dijimos que en estos debates no íbamos a entrar, ni favorecerlos, me abstengo.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de la moció número 26 i abstenció de la 27.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, volíem començar per la més curiosa de les dues, tot i que és difícil, comparant,
és difícil saber quina és de les dues la més curiosa. Per a nosaltres la del dia
internacional escolar de la no violència i la pau, amb tots els canvis que s‟han
produït des del dia de les comissions informatives.
Bé des d‟aquest grup municipal, considerem absolutament demagog i surrealista
que el PP presenti aquesta moció, justament un mes després de contribuir a tombar
la majoria dels acords d‟una moció per a declarar l‟Hospitalet municipi per la Pau.
Una moció que presentàvem nosaltres, però és igual, com si l‟hagués presentat
qualsevol altre grup municipal.
Segurament l‟únic que li interessa al PP, de la cultura de la Pau i la no Violència, és
aquesta commemoració de l‟esmentada data, sobretot perquè els hi permet, i així
ho traslladen en la part expositiva, fer tota una sèrie d‟afirmacions buides de
contingut, si no van, en el nostre entendre, acompanyades de mesures concretes,
tal i com proposava la nostra moció del passat mes de desembre.
Però també els hi permet introduir tota una sèrie d‟arguments de reconeixement a
les decisions preses als anys 70 per les institucions espanyoles, que no acabem
d‟entendre, arrel de que venen en aquesta moció. I que al nostre entendre no han
contribuït, totes aquestes mesures, gaire, estem 40 anys desprès presentant
mocions sobre això, a la promoció efectiva de la cultura de la Pau i la no Violència a
la nostra societat.
I ens agradaria llegir literalment els acords que proposa el Partit Popular aquest
mes, que diu, el primer acord diu, “que el Ayuntamiento de L‟Hospitalet promueva la
conmemoración en los colegios e institutos de la ciudad del Día Escolar de la No
Violencia y la Paz”.
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I l‟acord primer de la nostra moció el mes passat, que deia, “declarar l‟Hospitalet de
Llobregat municipi de cultura de Pau. Institucionalitzant oficialment la celebració
dels dies 30 de gener, dia mundial contra la Violència, i 21 de setembre, dia
internacional de la Pau”.
Per si troben les diferències...
I en segon, presenten l‟acord segon diuen, “proponer al Consell Educatiu de la
Ciutat a debatir cómo llevar a cabo las labores de difusión y concienciación de la No
Violencia y la Paz”.
I nosaltres en l‟acord 8è instàvem al departament d‟Ensenyament, que realment és
a qui se li ha d‟instar aquestes coses, crec que ens van explicar, la inclusió i el
tractament efectiu de la cultura de la Pau i la No Violència, i els temes relacionats,
als currículums educatius i al PEC de cada centre.
Bé, no entenem absolutament res en relació a aquesta moció. No entenem el
perquè, si no és pels motius que hem donat en l‟exposició a l‟inici.
Votarem a favor dels acords d‟aquesta moció, tot i ser conscients de la seva
irrellevància més profunda i absoluta, per coherència amb la nostra iniciativa política
i el nostre ferm posicionament, en relació a la necessitat de promoció de la cultura
de pau i de la no violència a la nostra ciutat. Però volem que quedi molt clar que es
tracta d‟un total despropòsit polític i absolut.
La següent, si la primera ja era demagoga i surrealista, doncs som-hi amb la
segona. El grup municipal de la CUP - Poble Actiu votem en contra de la moció
sobre les ambaixades catalanes a l‟exterior, presentada pel grup municipal del Partit
Popular. Amb aquesta moció assistim, una vegada més, a l‟enèsim intent de
manipulació per part d‟aquest grup municipal per tal de no afrontar el veritable debat
sobre la independència de Catalunya. El Partit Popular i altres defensors de la
pàtria espanyola, pretenen confondre la gent introduint el tema de les ambaixades i
la despesa social. La qüestió és molt clara: el Partit Popular accepta el dret a
l‟autodeterminació de Catalunya, sí o no? No hi ha més.
Nosaltres ho tenim clar, per a la CUP - Poble Actiu el poble de Catalunya tenim el
dret inalienable a l‟autodeterminació, com la resta de nacions del món. Tenim tota la
legitimitat, com a nació catalana, per a reivindicar la independència política del
nostre poble, es tracta d‟una qüestió de democràcia.
Per al Partit Popular ser demòcrata és defensar la Constitució espanyola i el règim
del 78. Per a nosaltres ser demòcrata és respectar el dret a decidir de tots els
pobles, inclosa la nació catalana. Cap Constitució, ni cap tribunal pot prohibir el dret
a la lliure determinació d‟una nació. Nosaltres proclamem que cap llei espanyola
ens pot negar la nostra voluntat de ser lliures, com a poble.
Atenent al contingut concret de la moció volem fer una sèrie de consideracions: Per
a nosaltres és fer demagògia negar la realitat que tot Estat té una partida
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pressupostària destinada a desenvolupar la seva política exterior. És manipulació
l‟intent de confondre la gent barrejant les partides destinades a les delegacions de
la Generalitat a l'exterior, amb la despesa social. Nosaltres no tenim mentalitat
sucursalista, ni ens subordinem a l‟Estat espanyol. Des de la nostra convicció de
ser una nació sobirana, encara que no reconeguda formalment, proclamem el
nostre dret a decidir lliurement la nostra política exterior. En aquest cas, li correspon
al Govern de la Generalitat decidir sobre els afers exteriors. La suspensió per part
del Tribunal Constitucional de la Conselleria d‟Afers Exteriors de la Generalitat de
Catalunya el febrer de 2016, és una prova més de la manca de democràcia de
l‟Estat espanyol. El Partit Popular s‟amaga darrera discursos plens d‟arguments
fal·laços per no afrontar la realitat, el reconeixement del dret a l‟autodeterminació de
Catalunya.
I finalment, trobem que és un exercici ple d‟hipocresia que els membres del Partit
Popular es permetin donar lliçons sobre polítiques socials, quan precisament són
els governs del PP els que més han retallat els darrers anys els drets socials i
polítics dels ciutadans, via reforma laboral aprovada el 2012, llei Mordassa,
retallades en el finançament dels serveis públics i prestacions d‟atur, la manca de
dotació pressupostària a la llei de la dependència, la reforma de les pensions, el
copagament en l‟àmbit sanitari, la privatització dels serveis públics, i no seguim
perquè tenim quatre minuts només.
D‟aquesta manera, totes les polítiques implementades pels governs del Partit
Popular durant les darreres dues dècades, han representat un pas enrere i una
agressió brutal als drets socials i polítics guanyats, no ho oblidéssim pas, per la
classe obrera d‟aquest país. Uns drets assolits a base de lluites i vagues durament
reprimides, durant anys i panys. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Bé. Sr. Hermosín, gràcies per no donar per suposat que li votaria a favor de la
moció, com ha fet abans. I jo també em pregunto, com vostè ha fet abans, perquè
presenta aquestes dues mocions, especialment la de les ambaixades. Perquè vostè
abans ha fet aquesta pregunta, que no tenien que haver presentat una moció.
Doncs jo quasi li dic el mateix. Perquè clar, és que és molt inversemblant que una
persona s‟atreveixi a dir el primer, quan desprès fa exactament pitjor que els altres,
si és que es pot considerar així.
No sé per on començar per dir-li les coses. Perquè clar, vull dir, suposo que vostè
veu una altra pel·lícula, encara deu veure el No-Do, i no veu la realitat. Parla de la
línea 10, han soterrat les vies del tren? El seu Govern, el Govern espanyol, no del
partit polític que sigui, el seu Govern, el que vostè se sent seu sempre, ha soterrat
les vies del tren que passa per l‟Hospitalet? No. Quants AVEs s‟han fet a tot l‟Estat
espanyol que no serveixen absolutament per a res, i que valen molt més que els
diners que vostè diu per utilitzar-los per a un dret democràtic que és votar a
Catalunya? Millor no els compto, perquè li sortirien els colors. Quant han invertit en
rodalies perquè funcionin els trens bé? Res. Bé, pràcticament res. Del pla que
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tenien que invertir, pràcticament res. Quants aeroports han fet que no tenen ni
avions, ni passatgers clar? Però clar, a vostè no se li cau la cara de vergonya
perquè no sap comptar allò que no vol comptar.
Miri, primera, desprès també és una cosa molt curiosa, quan els convé diuen que
tenim ambaixades, quan els convé diu que muntem coses de cartró, votacions de
cartró, aleshores diuen que són referèndums i anem als tribunals. És a dir, quan els
interessa no existim, quan els interessa aleshores allò ho positiven per dir que,
home, hem d‟anar al tribunal perquè sí que vam fer un referèndum il·legal. Anem
bé. Anem bé perquè si tot això ho estan fent és que tenen por.
Vostès tenen por a una cosa que es diu la democràcia. I tenen por perquè són
hereus d‟un partit que no la practicava. Perquè miri, jo sempre dic el mateix, i ho
diré tantes vegades com faci falta, la Constitució del 1978 era necessària perquè no
en teníem, però a mi, la Constitució, quan obro el llibre, no em diu res. Com no em
diu quasi res, res del que obro quan ho llegeixo. Ho interpreto. I la interpretació és
que en l‟any 2017 la gent d‟aquest poble vol votar, si som independents o no. No es
confongui, i ara no em vingui amb aquell conte de és que vostès v.. jo vull que voti.
Jo vull votar sí, el Sr. Miguel García voldrà votar no, això és lícit perquè és
democràcia.
Però el que no volem moltíssima gent, és que no es pugui decidir el què volem. I
vostè s‟emmiralla en aquesta història de les ambaixades i tal, que fan una gran
feina comercial per al país. Perquè ja m‟agradaria que l‟Estat espanyol en el seu
conjunt, tingués el potencial econòmic que tenen les empreses de Catalunya. Ja
m‟agradaria. Com ja m‟agradaria que les retallades que s‟han tingut que patir aquí a
Catalunya no reconegui algun dia vostè que a vegades el culpable no és l‟últim que
aplica les retallades, sinó el primer que se les aplica, a Catalunya, durant,
històricament, molts anys. 16.000 milions d‟euros cada any. I clar, el culpable és
l‟últim que administra malament això. Doncs, escolti‟m, mirin, facin-s‟ho mirar.
Vostès tenen por a la democràcia. Tenen por perquè saben que possiblement
poden perdre i hi ha gent que té por a perdre. Nosaltres no tenim por a perdre.
Nosaltres volem democràcia. Votar lliurement i votar, en el meu cas, sí, i altres no, i
altres a lo millor res. Això és un dret, el dret com en tantes altres eleccions. I
sobretot, no confongui a la gent, presentant aquestes mocions.
A mi m‟agradaria que algun dia vostè presentés una moció de ciutat. Alguna. De
ciutat real. No que digui que això li afectarà a les ambaixades a Hospitalet perquè
no sé si serà veritat o el de les escoles i tal. Vull mocions de veritat i sobretot,
sobretot, pensi en una cosa, a mi m‟agradaria que igual que es va poder votar la
Constitució en el seu dia, per dotar de democràcia un país que no l‟havia tingut, i el
seu partit n‟era hereu d‟aquesta no democràcia, que a dia d‟avui, passats els anys,
reflexionin i donin veu al poble. I que votin, i que si són capaços i sobretot mentre
alguns, els independentistes intentem explicar, més bé o no tan bé, el perquè volem
la independència, jo vull començar a sentir que vostès expliquin què han de fer, o
què faran, o com continuaran intentant governar un país amb el qual moltíssima
gent no se sent identificada, i especialment Catalunya no hi té cap tipus de futur.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Moltes gràcies alcaldessa. Per posicionar-me en les dues mocions.
Començarem per la moció de les ambaixades.
Abans una prèvia. El portaveu del Partit Popular deia que el Govern, la Generalitat
de Catalunya, no tenia com a prioritat doncs les persones. El Govern de la
Generalitat de Catalunya, tot i el dèficit fiscal que pateix, tot i que els impostos dels
catalans no es queden aquí a Catalunya, sinó que van a Madrid i no tornen, doncs
inverteix en polítiques socials, i prova d‟això és que aquests pressupostos, que
estan en tramitació, doncs més de mil milions estaran dedicats a sanitat, educació i
polítiques doncs socials. De cada 4 euros, 3 estan dedicats a polítiques socials.
I el Govern de la Generalitat de Catalunya i aquest país vol ser independent per
poder tenir tots els recursos econòmics per poder invertir-los en les persones,
perquè per a nosaltres l‟important són les persones, i no volem una república
catalana que únicament sigui un canvi de bandera.
I com deia abans també el portaveu de Convergència i Unió, jo l‟animo a fer
inversions en aquesta ciutat de l‟Hospitalet. No es preocupi per la línea 10. La línea
10 es realitzarà en el moment, ja hi ha un compromís i s‟està buscant finançament.
Jo l‟animo a que el soterrament de les vies de tren d‟aquesta ciutat es faci d‟una
vegada, com també doncs millorin rodalies que encara és competència doncs seva.
Però parlem sobre el tema de les ambaixades. Miri, la Generalitat de Catalunya té 7
delegacions, més una oficina davant de la Unió Europea. Per cert avui la
conferència que està fent el president amb el Sr. Junqueras i amb el Romeva és un
èxit, tot i el seu boicot que estan realitzant. També tenim 24 oficines que anomenem
d‟acció, que bàsicament lo que tenen com a objectiu és promocionar la petita i
mitjana empresa i prova d‟això, es a dir, les exportacions de Catalunya a altres
països doncs europeus han funcionat i som el país que més exporta en els últims
anys. També tenim oficines de turisme a diferents països perquè el turisme és un
motor econòmic d‟aquest país, i per tant doncs el potenciem entre d‟altres accions.
I el cost de tot això és de 19 milions d‟euros i vostès es gasten en ambaixades més
de 1.500 milions d‟euros a l‟any. Però parlem de la política exterior, no únicament la
fa Catalunya, sinó també la fan altres comunitats autònomes, entre elles les que
vostès governen, el Partit Popular. I en total les comunitats autònomes es gasten
177 milions d‟euros en política exterior en front dels 1.500 milions que es gasta el
Govern de l‟Estat. I fiquem xifres de cost per habitant. Si parlem d‟Andalusia, el cost
de les oficines, aquestes oficines que tenim a Catalunya, que per cert Ciutadans
d‟acord amb el PSOE va manifestar que volia tenir 40 oficines amb aquest pacte
que va subscriure. Doncs el cost d‟Andalusia per habitant és de 5,88 €. El cost a
Extremadura, que està governada per el PSOE amb el suport de Podemos, és de
12 €. A La Rioja el cost per habitant d‟aquestes oficines és de 5 €. I a Catalunya
doncs el cost d‟aquesta despesa que abans li anomenava únicament és de 2,5 €
per habitant.
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I per tant nosaltres invertim i volem ser Estat, i quan siguem Estat, quan Catalunya
decideixi en un referèndum, que farem sí o sí perquè votar és democràcia i els
demòcrates votarem, i nosaltres volem que aquest referèndum, si la ciutadania està
a favor del sí, siguem Estat, doncs també tindrem ambaixades. Però tindrem
ambaixades que seran austeres, no com les que tenen vostès en aquests moments
arreu del món. Per exemple, també li ficaré un exemple, l‟ambaixada espanyola a
Rabat ha costat doncs 6 milions d‟euros. Vostès es van gastar més de 300.000 € en
la decoració de l‟ambaixada de Lituània. La rehabilitació de l‟ambaixada a Tel Aviv
ha costat més de 2 milions d‟euros. Vostès es gasten més de 400.000 € en decorar
l‟ambaixada del Vaticà i s‟han gastat 40.000 € en comprar una catifa en aquesta
ambaixada. Es gasten més de 50.000 € en una ambaixada a l‟Aràbia Saudita per
incloure una piscina. Han gastat més de 320.000 € en distribuir jocs de taula a les
diferents ambaixades. S‟han gastat més de 900.000 € en la decoració de
l‟ambaixada de Moscou i podríem continuar.
Per aquest motiu votarem en contra perquè nosaltres, si tenim ambaixades, que les
tindrem quan siguem república catalana, seran unes ambaixades doncs austeres i
no com vostès estan fent en aquest moment.
I sobre la moció número 26, nosaltres farem una abstenció. Ja ho comentava el
portaveu abans de la CUP, trobem bastant de cinisme que vostès presentin aquesta
moció. I diem cinisme perquè vostès en aquesta moció parlen de cultura de la pau,
de la no violència, però al mateix moment, des del seu Govern, són el partit que fa
tot el contrari. El què estan fent, és augmentar la despesa militar i el què estan fent
també és augmentar les exportacions militars a altres països que estan en conflicte.
I per dir-ho d‟una altra manera, Espanya és el setè país venedor d‟armament.
Per tant, tot i que podríem compartir aquesta moció si la presentés un altre grup,
doncs farem una abstenció perquè manifestem que és una demagògia que vostès
presentin aquesta moció a favor de la cultura de la Pau quan són el Govern que es
gasta més en despesa militar, i fa tot el contrari en la seva acció de govern de
fomentar els valors de la Pau i d‟aquesta cultura.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Sobre la moción del día internacional escolar de la violencia y la paz. Yo me lo
he tenido que mirar un par de veces quien la presentaba porqué no daba crédito.
Concretamente porqué el PP en el año 2011 nombró ministro de defensa a un
señor que había estado consejero delegado en diferentes empresas vinculadas a la
defensa y a la seguridad. Que luego después además hizo varios contratos, 32 en
concreto, siendo ministro de defensa, a esas mismas empresas, y lo admitió, no
tuvo ningún problema, vamos. O sea, con un cinismo de aquellos escalofriantes,
igual que la presentación de esta moción por su parte.
También en su partido, el Partido Popular está encantado, digamos, con que
España sea el séptimo mayor exportador de armas del mundo. Que haya exportado
3.720 millones de euros también en armas. El principal destino de las mismas ha
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sido el Golfo Pérsico. Entre ellos Arabia Saudí, que da apoyo a una parte de los
conflictos en Siria, y en otros países como Libia, Egipto o Yemen.
Este mismo mes también, ustedes estaban muy a favor de digamos de esta
medida. El ciudadano Felipe de Borbón viajaba a Arabia Saudí con el objetivo de
lograr un contrato para Navantia per un valor de unos 2.000 millones de euros.
Navantia es una sociedad pública dedicada a la construcción naval, civil y militar.
Quisiéramos hacer enmiendas in voce a esta moción porqué el mejor ejemplo para
nuestros niños y niñas, y nuestros escolares, para fomentar la cultura de la paz y de
no violencia, es un Estado que no se lucre con la industria de la muerte y la
destrucción. La primera es, para fomentar la cultura de la Paz instar al Gobierno de
la nación a la reconversión de la sociedad pública Navantia en una empresa pública
exclusivamente dedicada a la construcción civil. Segundo, instar al Gobierno de la
nación a no utilizar al ciudadano Felipe de Borbón en calidad de jefe del Estado, ni
a ninguna otra figura del Gobierno, como representante comercial de la venta de
productos armamentísticos de ningún tipo.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció de les delegacions de Catalunya a l‟exterior. Aquesta és una altra
de les propostes estrella del PP. Ja la va presentant reiteradament i ja la va
presentar el 2013 Margallo i ara tornem a la mateixa cançó no sé per quants cops
més.
Donada la importància de les polítiques europees, quasi totes les comunitats
autònomes, a excepció d‟alguna, disposen d‟oficines de representació davant de la
Unió Europea. A més les comunitats de l‟Estat espanyol d‟un alt nivell competencial,
com és Catalunya, es relacionen directament amb la comissió i amb el consell de
forma habitual. I no és un fet característic d‟Espanya, ja que només a Brussel·les
podem trobar 250 oficines regionals de tot Europa, de Gal·les, de Flandes,
d‟Escòcia, d‟on vulguem.
Amb l‟entrada en vigor del Tractat de Maastricht, les regions europees van
començar a tenir una major importància en la construcció europea, fins al punt de
reconèixer la possibilitat de que aquestes poguessin representar el seu Estat
membre en reunions al consell, recollit a l‟article 203.
Aquesta limitació, que proposa el PP, en la representació exterior, no és coherent
amb el principi europeu que estableix que les decisions es prenguin el més a prop
possible de la ciutadania. El què sí que volíem matissar és que lamentem que el
Govern de la Generalitat oblidi, a l‟acció exterior, la cooperació al desenvolupament,
com a part fonamental d‟aquesta acció exterior de Catalunya, i un petit exemple és
la reducció del pressupost de l‟Agència Catalana de Cooperació, que va passar el
2010, de 39 milions d‟euros a 7 milions d‟euros el 2015. També va baixar la partida
de relacions exteriors que no són l‟Agència Catalana de Cooperació, però en una
proporció molt menor. De 17 a 10 milions. Llavors, bé, sí que volem recordar que
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l‟acció exterior no només es desenvolupa d‟aquesta manera, sinó també en la
cooperació internacional.
En contra total.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien. Gracias. Buenos, nosotros… este debate al final cuando hay cualquier
tipo de mociones de estas, le da la oportunidad aquí a estos señores
independentistas de explicarnos aquí, la misma historia siempre. Aburren de
verdad, aburren a los indios. Y luego lo que duele es ver la falta de respeto a otras
ideas, cuando están reclamando para ellos todo el respeto del mundo, y que de
verdad tienen derecho a reclamarlo.
Echamos de menos la falta… porqué a ver si no se les olvida de una vez que hay
partidos que proponen cosas, que tienen todo el legítimo derecho a proponerlas y
no hay que menospreciarlas de esa manera, y decir por ejemplo que usted no vota
lo del día internacional de la no violencia y la paz, porqué lo ha propuesto un grupo.
Si en el fondo está usted de acuerdo y cree que tal, pues mire yo le voto a usted
muchas mociones de verdad porqué creo en usted, por supuesto que no, lo que
usted defiende quizás tampoco, pero a veces pues usted pone propuestas encima
de la mesa que son coherentes, y yo se las voto. Y no me gusta usted, pero vamos
ni un pelo lo que dice. Y en cambio se las voto por coherencia. Usted es
incoherente.
Y además la falta de respeto a otro grupo… tenga en cuenta una cosa. Ya está
bien, porqué al fin y al cabo el PP en este país hoy tiene más votos que nadie, y
como mínimo se merece un cierto respeto. Mire que yo estoy en contra de muchas
cosas de las que hace el PP, pero hay que, cuando se reclama respeto para uno,
hay que tenerlo para los demás. Y ustedes no.
Y mire, la verdad, y ahora haciendo gala de lo que usted hace y seguramente me
voy a pasar tres pueblos, pero de verdad se lo digo, ya estamos cansados de la
misma “machacadura”, y dale que te pego, y tal, que es verdad, que tiene usted un
micrófono y nos mete unas historias. Mire, se dice a veces, vulgarmente, cuando un
tonto coge una linde, la linde se acaba pero el tonto sigue, y sigue, y sigue, y sigue.
Ya está bien hombre. Vamos a ver, aquí hay que debatir esto y no meternos el
“rollazo” permanente de todo lo que ustedes han contado aquí, por no extenderme
más.
Y sobre todo, lo que pido es respeto para otras formaciones políticas, que como
ustedes lo piden a nosotros y nosotros lo tenemos. Otra cosa es, las personas que
también se merecen respeto, pero las ideas de muchos aunque sean minoría, se
merecen respeto y mucho más pues, supongo yo, las mayorías. En el mismo plano
de igualdad como mínimo.
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Y me duele que usted diga aquí que no votó una moción porqué la presenta el PP,
cuando está diciendo usted que en el fondo está de acuerdo, porqué lo ha dicho
usted. Lamentable, lamentable. En cualquier caso, de verdad vamos a ver si
centramos los debates en lo que realmente interesa a la ciudadanía, y no hacemos
todos, apología de unas ideas. Sí Sr. Coque, sí, no mueva tanto la cabeza, es lo
que pienso. Qué vamos a hacer. Ya sé que no coincidimos. No coincidimos en
nada. Menos mal. Menos mal. Menos mal que no coincidimos, salvo cuando
proponen algo que creemos que es coherente, se lo votamos. Se lo votamos.
Mire, nosotros vamos a votar a favor por qué, si bien entendemos que esta moción
podía ser mejor, y es verdad que a veces entra en alguna contradicción con otras
cuestiones que se han votado aquí, pues no es menos cierto que yo estoy de
acuerdo con ella y por eso, que la presente el Partido Popular, no voy a votar en
contra. O sea que vamos a votar a favor.
Y la otra pues ya te digo, la “machacadura” de dale que te pego y aprovechan
cualquier cosa, a ver si aprenden ustedes, señores del Partido Popular. Esto lo
reiteran y les dan hasta en el cielo de la boca con esto, además les están ustedes
proporcionando el micrófono y el escaparate para que nos vendan la película y
sigan en la linde, pim pam, pim pam. La linde se acaba pero el señor, el señor ya no
le diremos tonto, sigue.
Votaremos a favor por qué entendemos que es un disparate que la Generalitat lleve
esto con… pues como lo lleva todo, con el tema político. Es un tema político, no
económico. Que si bien tiene usted razón que otras comunidades tienen por ahí, no
embajadas sino delegaciones que promocionan sus productos para vender, y es
legítimo, estamos en un mundo que hay que vender para que la economía funcione,
pero lo utilizan para un tema político, y les dan el caché de embajadas y se
representan como hoy se han presentado en el Parlamento europeo con una
movida que tiene ahí, que se han quedado ustedes más solos que la una, por
cierto, solitos, solos, solos, porqué allí los miran y dicen otra vez aquí a hacer el
ridículo con la misma historia.
En definitiva, señoras y señores, vamos a ver si nos dejamos ya de debatir temas
que están suficientemente debatidos, que ya sabemos que ustedes quieren la
independencia hombre. Pero ya está bien de aprovechar cualquier moción, aunque
hable de paz, para venir aquí a vendernos la historia, la historia que ya estamos
cansados. Nos ponemos muy pesados. Tanto ustedes defendiéndola, como
nosotros diciendo la contraria. No aburramos más al personal y dediquémonos a lo
que realmente quieren los ciudadanos. A solucionar sus problemas desde aquí,
desde este Ayuntamiento, desde la Generalitat, desde el Gobierno central de este
país, de España. Entre todos tenemos que intentar, en la discrepancia, hacer
políticas para que nuestros ciudadanos digan, estos no hacen más que hacer el
indio en los Plenos diciendo chorradas. Vamos a lo que tenemos que ir y yo,
sinceramente, creo que hay que hacer una reflexión en cuanto cualquier moción se
aprovecha para vender la moto por las dos partes. No les echo toda la culpa a
ustedes. Vamos a asumir el mea culpa de la parte alícuota que nos toca a cada
uno.
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De manera que votaremos a favor de las dos y sí me gustaría que se respetara a
cualquier grupo político por la idea que pueda tener, teniendo en cuenta además, y
no es baladí, que el Partido Popular, y estoy en contra de muchas de sus políticas,
lo recalco para que no se me diga antes de salir por aquí, facha, por qué es lo que
se hace, tiene mayoría en este país. Lo han votado muchos millones de personas y
se merecen el mismo respeto que ustedes.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Sí. Nosaltres respecte a la moció, el dia internacional escolar de la no violència i la
pau, votarem a favor. Entenem que, i sobretot quan parlem de les escoles i tal, que
no podem donar aquesta imatge. Jo crec profundament que estem en una
democràcia, i crec que tots els partits que conformen aquesta democràcia per se,
no pot haver-hi democràcia sense pau, sense cultura de la pau, i haig d‟entendre
que tots treballem per la pau.
Sí que és veritat que després, quan a les escoles això es treballa, treballen als
centres, i està en el currículum, es parla de la cultura de la pau, doncs com diu aquí
la moció, en que els centres s‟han de convertir en instruments de pau, d‟enteniment
entre persones, i fomentar la cultura del respecte i la tolerància dins de la mateixa
escola, en el dia a dia. Per exemple, es treballa la tolerància amb les famílies quan
aparquen en triple fila i provoquen problemes importants de circulació, això és
treballar també per la cultura de la pau, pel civisme i tal.
A la ciutat s‟ha treballat molt, i hi ha hagut un servei que ha fet una molt bona feina,
que és el servei de mediació municipal que va ajudar l‟àrea d‟educació a formar els
joves mediadors, joves mediadors que han fet una tasca immensa per anar
precisament en contra d‟actituds violentes i tal, que és com s‟ha de treballar. Perquè
aquí els sermons i la teoria no serveixen de res. Amb la gent s‟ha de treballar tot el
tema de valors des de la pràctica i tal.
Fins el punt que hem... l‟any 2010 el servei, perquè quan hi ha conflicte el servei de
mediació municipal va a l‟escola i intenta resoldre el problema, va haver d‟actuar en
52 casos. Després de tota aquesta formació, l‟any 16 només hi ha hagut 9
intervencions. És a dir que hi ha una bona convivència en els centres. Ens ho diuen
els docents i això funciona bé. Per exemple, l‟aprenentatge de servei, que és allò de
posar-se en el lloc de l‟altre, de fer un servei a l‟altre, d‟aquest proïsme, generositat
cap al diferent en molts casos, fomentar el respecte i el posar-te en el lloc del que
és diferent, diferent per edats, perquè també tenim a vegades conflictes
generacionals, etc.
Clar, tot això és el què es treballa en les escoles i després quan anem al terreny de
la política sí que és veritat que a vegades sorprèn que qui fa política precisament
treballant en contra d‟aquests valors, sinó posant l‟accent en el què ens divideix
contínuament, fomentant la fractura, l‟odi a l‟altre, perquè això a vegades...algunes
estratègies en comptes de parlar del què proposes políticament, estem
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contínuament dient que malament ho fa l‟altre. I no confrontem només políticament
sinó confrontem ciutadans, que això és el què és realment greu.
Per tant, jo crec que a vegades sí que parlem molt de cultura de la pau, però a
vegades en el dia a dia, en el que és fer política, precisament l‟altra moció, que jo
no comentaré, continua posant l‟accent en buscar el conflicte en comptes de
treballar el diàleg, posar-se en el lloc de l‟altre, etc. I estem aquí reiterant
contínuament la confrontació, quan la política ha de ser la unió, el posar l‟accent en
el què ens uneix, en el què podem tirar endavant el país, i no posar l‟accent
permanentment i accentuar el què ens separa, això no és treballar per a la cultura
de la pau.
I hi ha una cosa que es diu l‟escalada del conflicte. Comencem amb petits gestos
que van en contra de la pau i acabem, com ha passat en alguns països, i en països
que semblava que la cultura de la pau estava consolidada en democràcies més o
menys consolidades, i han acabat en confrontacions gravíssimes que han acabat
en conflictes bèl·lics, i per tant, treballar per a la cultura de la pau és treballar
perquè no anem en aquesta direcció.
I malauradament des de la política evidentment que tenim molt a millorar i jo crec
que aquest Ple també n‟és un exemple claríssim. En els tons verbals, en
interrupcions i tal. I jo crec que... i en reiterar mocions que ja per avorriment, ja
quasi ens hem acostumat, i precisament això no és en absolut treballar per a la
cultura de la pau.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo faré el posicionament respecte de la moció número 27,
que fa referència a les delegacions catalanes al món, i enllaçaré amb el què deia el
Sr. Graells, i parafrasejaré al Sr. García. Yo voy a volver a coger la linde. Cada mes
si no son unos son otros. Esto de la linde, esto es el día de la marmota, unos que
se lleven no sé qué no sé dónde, otros que me pongan no sé qué, unos que quien
tiene la bandera más grande, los otros que no sé cual. Però escolti‟m. No sé...
abans el senyor Monrós feia referència, escolta fem mocions pro positives per a
coses de la ciutat, i intentem proposar alguna cosa, intentem avançar en
determinades coses, intentem fer propostes que no sabem a ciència certa que és la
confrontació per la confrontació. Que ja sabem el què opinem tots. Si ja ho hem dit
cinquanta mil vegades. Si ja sabem els que estan en una posició, els que estan en
una altra, respecte d‟aquesta qüestió i sempre sembla que busquem un angle,
sembla que busquem un aspecte per vinga, per donar-li una volta més. I parlem de
la llengua, i parlem de les banderes, i parlem de les ambaixades, i parlem de... no
parlem de res. Jo, quan un ciutadà em diu, escolta l‟altre dia vaig estar veient el Ple
per “streaming”, hòstia, jo la veritat a cada un que em diu això, li faria un
homenatge, de veritat, lo de la medalla de la ciutat és queda curt. Un homenatge.
Escolti, de què estem parlant? De què estem discutint? De res. Doncs com la
voluntat d‟aquest grup polític és intentar fer debats polítics en el Ple, que per això
estan, no volem participar del debat, i per tant, ens abstenim.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sí. Abstenció. Molt bé . No sé si hi ha algun comentari per part d‟algun dels
grups. Si no. Sí. Sra. Secretària vol... la 26. Ah, de acuerdo. Sí. Sr. Martín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
En fin. No obviamente. Esas enmiendas no... Bueno creo que ya…

SRA. ALCALDESSA
No se aceptan las... no se aceptan. Posicionamiento?

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bueno pues, lógicamente. Yo lo que le pido al PP es que no nombre a Mahatma
Gandhi en vano. No se puede apelar a Mahatma Gandhi y luego después estar
haciendo, digamos, todas estas barbaridades, digamos, a nivel del Estado. Por lo
tanto, nosotros, y porqué sí le tenemos mucho respeto a la paz, vamos a
abstenernos en esta moción.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo. Pues abstención. ¿Ha tomado nota la Sra. Secretaria de todos los
posicionamientos de los grupos? Sr. Martín, ahora sí.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. A ver, no veo muy coherente que la justificación de que como el Estado
español tiene que invertir en su defensa, pues entonces, pues mira la cultura de la
paz, no la voto, o la voto en contra, o me abstengo. Bueno, es un principio que
tampoco veo muy relacionado. Precisamente el Estado español es de los que
menos invierte en defensa. Y me gustaría que nos dijeran dos países de la Unión
Europea, dos de los grandes, no me pongan Luxemburgo, que inviertan menos que
el Estado español, porqué es de los que menos invierten en defensa.
La moción, como el portavoz de la CUP-PA nos ponía en liza, no la votamos la vez
anterior por una sencilla razón, porqué igualaba la paz a fuera policía y ejército y no
tiene… y la cultura de la paz, para que esté fuera el ejército y la policía, no tiene
relación. El ejército precisamente vela por la paz. Ahora tenemos fragatas
precisamente salvando refugiados en el Mediterráneo, y las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, policía nacional, los mossos, la policías locales, lo que velan
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es por la seguridad y para el mantenimiento de la paz. Y yo creo que confrontar una
cosa con la otra no tiene relación, y por eso no la votamos.
Y la presentamos ahora para que quede constancia de que el Partido Popular
apuesta por la paz y por la formación en las escuelas de la cultura de la paz y la no
violencia y la tolerancia. Y si todos tenemos que aprender, incluido en este Pleno,
de mociones, porqué claro, aquí consejos doy que para mí no tengo, de mociones
que en este Pleno se han presentado, que incitan a la confrontación, precisamente
el Partido Popular ha sido el que menos ha presentado.
Al Sr. Monrós le agradezco la intervención, la suya ha sido muy interesante, no ha
tenido nada que ver con la moción, pero ha sido muy interesante. Eso sí, este
producto ya cada vez vende menos en Hospitalet. Eso también se lo digo. Porqué
se aleja de lo que realmente quieren los ciudadanos, y con todo el respeto, que es
que se cuiden sus intereses, sus intereses ahora mismo son velar por su dinero y
por sus impuestos.
Y aquí no estamos hablando de oficinas de representación, aquí estábamos
hablando de un incremento del gasto para oficinas de representación política, que
es lo que ha expresado el propio responsable del área. Y creemos que eso no le
compete y que es un gasto que se podría destinar a otras partidas. Por lo demás,
agradecer a los grupos que han apoyado la primera moción, y ya está.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Molt ràpidament. No donarem moltes més voltes. Vull recordar que fa un mes, el
Partit Popular, fa exactament un mes, el Partit Popular votava en contra dels dos
acords que llegiré textualment ara. No del que diu que votaven en contra de la
confrontació entre pau, exèrcit i no sé què més, que ha explicat ara, sinó que
votaven en contra de la literalitat dels dos acords que llegiré ara.
“Declarar l‟Hospitalet de Llobregat municipi de cultura de pau, institucionalitzant
oficialment la celebració dels dies 30 de gener, da mundial contra la violència, i 21
de setembre, dia internacional de la pau”, votaven en contra el mes passat,
desembre del 2016. I votaven en contra del vuitè acord que deia, “Instar al
departament d‟ensenyament la inclusió i el tractament efectiu de la cultura de la pau
i la no violència, i els temes relacionats als currículums educatius i al PEC de cada
centre”, votaven en contra d‟això, no del què ha explicat ara. Votaven en contra
d‟això. Gràcies.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Miri, jo no he parlat de la moció com vostè la plantejava, perquè, li torno a dir, em
semblava absurda la moció. Però em semblava absurda la moció quan proposava
uns temes comparatius de diners amb tot allò que, vostès com a Estat, no han fet
mai. Li parlava de les vies del tren, li parlava de moltes coses, però en el resum, en
el número del Diari de l‟Hospitalet, acabo el meu article dient que passi el què passi,
què vol dir clarament que passi el què passi, que si Catalunya aconseguim ser
independents o no ho aconseguim ser, nosaltres, el Partit Demòcrata, sempre
seguirem treballant per a l‟Hospitalet, que és el què hem fet sempre.
Però ho farem perquè primer, treballarem per la democràcia i per la llibertat, i volem
que hi hagi democràcia. I acceptarem el resultat de la democràcia perquè no ens fa
por la democràcia. I per això ens sotmetem a eleccions municipals, eleccions al
Parlament i eleccions a tots els llocs, en els que tenim millors o pitjors resultats,
però ens sotmetem a aquesta cosa tan fantàstica, que els nostres pares van poder
aconseguir després d‟una dictadura, la democràcia. I no ens fa por.
I seguirem treballant per a l‟Hospitalet, perquè és el què hem fet sempre. Perquè
Convergència i Unió i el Partit Demòcrata sempre han treballat aquí, en aquest
municipi per a l‟Hospitalet, amb més o menys encert, evidentment, com tots els
grups. Però sempre treballarem per a l‟Hospitalet. Però el que no deixarem de fer
també, és treballar per la democràcia. I el què no ens sotmetrem és a no poder tenir
democràcia, perquè per un costat vostès van crear un Estat de les autonomies,
però arriba un moment que les autonomies representa que no han de tenir
autonomia, i vostès decideixen que no tinguem, un dia en diuen ambaixades, altres
sucursals, altres deu ser una rulot d‟aquestes per a vendre hamburgueses, i a més
a més ens diuen que els diners es faran servir pel què vostès creguin que s‟han de
fer servir. Doncs s‟equivoquen molt amb nosaltres perquè quan tinguem democràcia
això canviarà.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Per deixar constància que, quan nosaltres manifestàvem la incongruència del
Partit Popular en aquesta moció, és que es porta una moció per fomentar la cultura
de la pau, al mateix moment que augmenta la despesa militar, i al mateix moment
que lo que fa que des del Govern s‟exporti, a nivell de les empreses, donant-li
suport, armes a països que estan en conflictes bèl·lics. I li recordava que l‟Estat
espanyol és el setè país que exporta més tipus d‟armament sobretot allí on hi ha els
conflictes bèl·lics.
I el senyor portaveu de Ciutadans, el respecte a tothom i a tots. Aquest grup mai
faltarà al respecte, cosa que vostè sempre fa, quan talla les paraules dels altres
grups quan estan intervenint.
I ja sé que no li agrada que nosaltres estiguem aquí. Però miri, els ciutadans i
ciutadanes ens han escollit per estar aquí, i defensarem els nostres
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posicionaments, els agradi o no. I no ens trobarà en un terreny, en un terreny en el
què vostè és el rei. Perquè vostè és el rei de l‟espectacle, de la demagògia i de la
falta de respecte cap als altres. Per tant aquest terreny se‟l deixem a vostè, que
vostè és el millor, i per tant endavant amb la seva demagògia, endavant amb el seu
espectacle.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Decía el portavoz del PP que España invierte poco en armamento. Bueno
somos el séptimo mayor exportador de armas del mundo, se lo he repetido, se lo
repito, son unos datos que ya hemos hecho. Y si nosotros nos hemos abstenido, es
precisamente por qué hemos encontrado profundamente hipócrita, digamos, que
ustedes presenten esta moción.
Nosotros somos conscientes de que en las escuelas ya se hace todo el trabajo de
fomento de la cultura de la paz y la no violencia. Las escuelas ya tienen su hoja de
ruta, y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y a nosotros lo que realmente
nos ha molestado, es precisamente que un grupo municipal, cuyo gobierno fomenta
toda la cultura de la guerra y de la violencia, pues presente una moción así.
Realmente nos ha sorprendido y por eso nos abstenemos.
Nosotros somos muy conscientes de que la violencia se combate con la no
violencia y se combate también con el desarme. Entonces por lo tanto, mientras
esos caminos no lleguen, en este mundo seguirá habiendo guerra,
desgraciadamente. Nosotros somos grandes defensores de la paz, y justamente
por eso queremos un desarme.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sr. Antoni García, a mí no me molesta que usted esté ahí, y que represente unos
intereses legítimos del poble català, como ustedes diuen. Pero se les olvida que el
poble català somos todos a veces, y echamos de menos que esa defensa tan
aferrissada que fan vostès, la facin de tot el poble català, no de una parte. Y se lo
retraemos, y les decimos que el pueblo catalán somos todos. Y en cuanto a
demagogia, mejor que ustedes nadie, nadie.
Y evidentemente que ahí nos encontramos en distintas formas de pensar, en
cuanto a lo que es, bueno, la configuración de cómo tiene que ser un Estado,
porqué ustedes hablan del Estado catalán, de una serie de cuestiones, pero fíjese,
se olvidan, lo que decía también el Sr. Monrós antes, que si las autonomías y tal,
hombre el Estado está configurado como está, como está, sí, no se rían. Y lo
aprobamos todos los españoles, incluidos los catalanes. Lo hemos dicho mil veces.
Lo que yo le he dicho a usted, y se lo repito, es que es verdad que aburrimos a las
ovejas, y lo ha dicho el Sr. Fran Belver, y que evitemos, si podemos, en la medida
de lo posible, el debate que ya está súper debatido.
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En cualquier caso, yo sé que ustedes van a seguir dando la matraca, y nosotros no
tenemos más remedio que contestar porqué no podemos dejar en el alero,
concederles la razón, cuando creemos que no la tienen. Porqué el callarse, el que
calla otorga y hay que salir al debate y decirle lo que hay que decirle.
En cualquier caso, mire, nosotros sí que los respetamos. No le quepa duda. Y yo lo
digo permanentemente. Y en cuanto a la demagogia, no lo sé. Mire, yo lo que pasa
es que soy una persona, creo, que bastante transparente, me manifiesto como soy,
no soy retorcido, no hago lo que hace usted, que dice aquí una cosa y luego hace
otra, y que luego incluso escribe usted absolutas calumnias, sí, sí, yo he leído
cosas, usted y su compañero se pasan la vida calumniando y diciendo en las redes
cosas que yo no he dicho, y cosas de estas, y tergiversando.
Mire, en cualquier caso mi relación con ustedes es la que es, a nivel personal
tampoco les tengo ninguna acritud, pero sí que yo tengo que responder y decir que
aburren y que también nosotros aburrimos. Si a ustedes les molesta eso, pues lo
siento mucho, pero no hay más acritud que la que usted quiera ver allá mis
palabras.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. No sé si hi ha alguna intervenció més. Sinó Sra. Secretària. La primera
moció, la número 26, ha quedat aprovada. La segona?

SRA. SECRETÀRIA
La segunda hay empate. 7 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones. Se ha de
repetir la votación.

SRA. ALCALDESSA
Sí. Repetim la votació.

SRA. SECRETÀRIA
Votos a favor, 3 del PP y 4 de Ciudadanos. 7 votos a favor. Votos en contra, 1 de la
CUP, 1 de CiU, 2 de Esquerra y 3 de Iniciativa, 7. I 13 abstencions, del PSC i 2 dels
regidors no adscrits. Per tant, s‟ha de repetir la votació.

SRA. ALCALDESSA
Sí. Però jo... Hem de repetir la votació? Molt bé. Hi ha algun canvi de la votació
anterior? Tothom es posiciona de la mateixa manera? Abstenció per part de Rafa i
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Cristina. Vostès en contra. Vostè en contra. Ciutadans a favor. PP a favor i Iniciativa
i la CUP en contra. Per part del PSC reiterem l‟abstenció.

SRA. SECRETÀRIA
I vostè també…?

SRA. ALCALDESSA
I jo voto abstenció, clar.

SRA. SECRETÀRIA
Doncs queda sense resultat.

SRA. ALCALDESSA
Entonces estamos... ni se aprueba, ni se... Hemos innovado, hemos hecho una
innovación en el Pleno municipal. Queda sin aprobar, ni... entiendo Sra. Secretaria
que no queda aprobada pero tampoco queda rechazada. Queda. Vale. Pues con
este resultado, que creo que es la primera vez en la historia, al menos que yo tenga
memoria, se ha producido y quedaría así. Y lo que hay que ver. Molt bé.
Quedaria per tant aprovada la número 26 i la 27 queda como ha quedado...
Molt bé. Passem a les... si hi ha alguna qüestió que vulgui dir la Sra. Secretària?
No.

SRA. SECRETÀRIA
Como no está ni aprobada ni rechazada, no se le aplica el periodo de seis meses
de presentación de la moción.

SRA. ALCALDESSA
Lo cual quiere decir que el mes que viene podría volverse a presentar, y a ver si
hay alguien que cambia el voto, no caldria tampoc, ja us ho dic, pero bueno, jo crec
que la posició està clara, però en tot cas es pot... No, no queda aprobada, tampoco
queda… por tanto queda... es una moción que puede volverse a presentar en
cualquier momento por parte de cualquier grupo político, sin ningún tipo de
problema, no obligatoriamente, por tanto no queda encima de la mesa pero
tampoco no hay obligación, pero se puede presentar. ¿De acuerdo?
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Molt bé. Per tant, passem... Esquerra Republicana de Catalunya per presentar les
seves mocions. A veure, jo, un moment, demanaria a tots que sisplau...

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 26 i 27; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 26.- MOCIÓN PARA CONMEMORAR “EL DÍA INTERNACIONAL
ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ”.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 22 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. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i 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 5 vots d’abstenció 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; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
els acords que figuren en la seva part dispositiva:

El próximo día 30 de enero se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la
Paz, dicho día está inspirado y fundamentado en las normas relativas a los
derechos y libertades fundamentales que la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía de Cataluña reconocen de conformidad con la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
El Día Escolar de la No-violencia y la Paz (DENIP) fue declarado por primera vez en
1964. Surge de una iniciativa pionera, no gubernamental, de Educación No-violenta
y Pacificadora del profesor español Llorenç Vidal. Su objetivo es la educación en y
para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos,
la no-violencia y la paz. En este día, los colegios y centros se convierten en
instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza,
cultura y religión.
Dado que nuestra ciudad siempre ha sido pionera en la apuesta por la concordia, la
tolerancia, la solidaridad y el respeto a los Derechos Humanos.

…/…

169

Desde la ciudad de L‟Hospitalet debemos velar por la promoción de la Cultura de
Paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia escolar, como una
de los pilares de la educación”.
Dado que el Día Escolar de la No Violencia y la Paz se cimenta en el recuerdo del
aniversario del asesinato de Mahatma Gandhi, como reconocimiento a quien fue un
ejemplo mundial en la defensa de la justicia y de la igualdad, a lo largo de su vida
predicó con el ejemplo y ayudando a las personas más desfavorecidas.
El hombre del “alma grande” nos enseñó que el auténtico pacifismo es la defensa,
construcción y el mantenimiento de la paz, que respete íntegramente la Declaración
Universal de los Derechos Humanos mediante medios pacíficos y no violentos.
Esta celebración es, por tanto, una oportunidad más de contribuir a que los centros
de L‟Hospitalet se conviertan en instrumentos de paz y entendimiento entre
personas de distinta formación, raza, cultura y religión, fomentando la cultura del
respeto y la tolerancia dentro de la misma escuela y en la sociedad. La escuela es
un reflejo de una sociedad con la que comparte defectos, pero en ella también se
educa para la vida y se busca desarrollar en los alumnos las capacidades y
competencias necesarias para una participación social activa.
Dado que para llegar a una verdadera cultura de la paz, desde los diferentes
estamentos públicos tenemos que poner medidas para potenciar que vayan en la
dirección de la erradicación de las diferencias sociales. Por ello, dicha cultura tiene
que ser uno de los principales objetivos de la sociedad a través de la educación y
de las políticas de igualdad.
El día Escolar de la No-violencia y la Paz fue reconocido por el Ministerio de
Educación y Ciencia el 29 de noviembre de 1976, poniéndose nuestro país al frente
de una iniciativa, que ha de ser secundada por la totalidad de administraciones
públicas.
Dado que, hemos de contribuir, a través de la educación, a la concienciación de
todos en la construcción de un mundo mejor, un mundo más justo y más humano
que permita que todos los individuos tengan la misma oportunidad de desarrollar
plenamente sus facultades en el seno de una sociedad democrática, libre, justa,
responsable y en paz. Sin duda el proyecto como ciudad educadora que está
llevando a cabo este Ayuntamiento debe contemplar difundir los valores de la
solidaridad, la cooperación y la no violencia.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Ayuntamiento
Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Qué el Ayuntamiento de L‟Hospitalet promueva la conmemoración en los
colegios e institutos de la ciudad del Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
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Segundo.- Proponer al Consell Educatiu de la Ciutat a debatir cómo llevar a cabo
las labores de difusión y concienciación de la No Violencia y la Paz.
Tercero.- Qué se dé traslado a todas las asociaciones que tengan alguna relación
con los colegios e institutos, empezando por las asociaciones de padres y madres,
qué se dé traslado al Departament d‟Educació de la Generalitat de Catalunya y al
Ministerio de Educación del Gobierno de España.

MOCIÓ 27.- PARA INSTAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A INCLUIR
SUS DELEGACIONES DENTRO DE LAS DE ESPAÑA.
Sotmetent-se a votació la present moció es produeix un empat de 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; i dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; 7 vots en contra 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; i 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. De conformitat amb l‟article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple,
repetida la votació i atès que el vot de qualitat de la Presidenta, que ha estat
d‟abstenció, no ha dirimit l‟empat de la primera votació, la moció no ha estat ni
aprovada, ni rebutjada.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 28, 29 i 30, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Esperem que les nostres mocions tampoc quedin als llimbs i que almenys es
puguin aprovar. Començarem per la moció número 29. Com vostès saben,
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l‟Agència Europea del Medicament, que s‟encarrega de l‟avaluació científica dels
medicaments que desenvolupen les empreses farmacèutiques de la Unió Europea,
té la seva seu a Londres. Després del Brexit caldrà que alguna ciutat de la Unió
Europea assumeixi de manera definitiva l‟Agència Europea del Medicament.
Catalunya pot ser una de les opcions per tal d‟ubicar l‟Agència Europea del
Medicament.
La indústria farmacèutica catalana és la cinquena més productiva de la Unió
Europea, i actualment al nostre país, a Catalunya, hi ha ubicats més de 230
laboratoris farmacèutics. La producció farmacèutica catalana representa el 3,5 % de
l‟europea i és assimilable a d‟altres països com Suècia, Dinamarca o Països Baixos.
Per tant la indústria farmacèutica és un punt estratègic del nostre país, Catalunya.
En aquest sentit, tan el Govern de la Generalitat Catalunya com el Parlament han
començat a treballar perquè Catalunya sigui la seu d‟aquesta agència. Barcelona, i
el conjunt de l‟àrea metropolitana de Barcelona, és un dels motors econòmics del
país, i prova d‟aquesta aposta metropolitana, per exemple, és que la fira de
Barcelona està ubicada a la nostra ciutat.
L‟àrea metropolitana també és un dels referents en coneixement, en recerca en la
biomedicina, en tecnologies, en centres de recerca. I des del nostre grup polític
sempre hem donat suport, doncs, a l‟aposta que ha fet aquest Ajuntament pel
clúster biomèdic, que integra entre altres punts de referència com és l‟Hospital de
Bellvitge, l‟Institut Català d‟Oncologia, la Universitat de Barcelona, centres de
recerca, entre d‟altres. Per tant creiem doncs que és important doncs que aquesta
agència finalment doncs arribi a Catalunya i per tant creiem que seria també molt
important que l‟Hospitalet de Llobregat i el clúster biomèdic de l‟Hospitalet podria
ser un bon espai per tal d‟ubicar l‟Agència Europea del Medicament.
Respecte a la moció número 28 a favor del dret a vot als 16 anys. És una moció
que presentem Esquerra Republicana de Catalunya, a proposta de les Joventuts
d‟Esquerra Republicana de Catalunya i té com objectiu, com bé diu la moció, que
els joves puguin tenir el dret a vot als 16 anys.
Ara fa 6 anys, l‟assemblea parlamentària del Consell d‟Europa instava als diferents
Estats europeus a permetre el dret a vot a partir dels 16 anys. Àustria, Alemanya,
Noruega i Eslovènia són alguns dels països que ja han reconegut el dret a vot del
jovent, a partir d‟aquesta edat. A l‟Estat espanyol els joves entre 16 i 18 anys
encara no tenen el dret a vot, però sí tenen l‟edat per treballar i també tenen
responsabilitats penals. Per tant creiem que si tenen dret a treballar i tenen altres
tipus de drets, també tindrien el dret a poder escollir els seus representants, o a
poder votar en qualsevol àmbit.
Per tant el què demanem en aquesta moció, és que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet
manifesti la necessitat d‟avançar cap el reconeixement del dret a vot a les persones
més grans de 16 anys, i instar al Parlament i al Govern de la Generalitat de
Catalunya que inclogui el dret a vot a les persones majors de 16 anys a la llei
catalana, que s‟ha d‟aprovar en els propers 18 mesos.
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I finalment una moció sobre pensions, un altre tema que s‟ha tractat en aquest
Plenari, i que ha quedat molt clar que les pensions són un dels pilars bàsics de
l‟Estat del benestar, unes pensions que en l‟actualitat estan en perill, i que només
es podran cobrar, almenys els pensionistes catalans, si som capaços de fer la
república catalana.
Com vostès saben, les pensions es paguen amb les cotitzacions a la Seguretat
Social. Unes cotitzacions que han baixat en els darrers anys degut a les reformes
laborals que van realitzar, en primer lloc el Partit dels Socialistes i posteriorment el
Partit Popular, i que han significat la precarietat laboral, salaris baixos, baixes
cotitzacions a la Seguretat Social.
A més, hem vist com el fons de reserva de les pensions està sent buidat per part
del Partit Popular, i en l‟actualitat dels més de 66.000 milions d‟euros que hi havia,
únicament a la guardiola ja està per sota dels 15.000 milions, una xifra que a aquest
ritme pot quedar una guardiola buida. I a nosaltres també, amb aquesta moció, ens
preocupa una altra cosa, ens preocupa que els jubilats, el 51 % dels pensionistes
es situa, la seva pensió, per sota del salari mínim, i que el 70 % de les pensions se
situen per sota dels 1.000 € al mes.
I el Govern de l‟Estat espanyol en lloc de posar fil a l‟agulla i garantir unes pensions
dignes, el què fa és vetar propostes com les que vam presentar el mes de
desembre, al Congrés de Diputats, tan el Partit Socialista, Podemos, Esquerra
Republicana, PNB i PDCAT, que feien una petita i justa demanda dels sindicats i
diferents associacions de pensionistes perquè les pensions, almenys,
s‟incrementessin el què s‟havia previst de pujar, l‟IPC, l‟1,2 %, i no l‟actual mesura
que ha aprovat el Govern de l‟Estat espanyol, que és apujar les pensions únicament
un 0,25 %.
Per tant, des del grup municipal d‟Esquerra, el què demanem amb aquesta moció,
és que aquest Ajuntament es manifesti per derogar la reforma laboral, perquè les
seves repercussions al mercat laboral i la precarietat laboral que genera, és una
conseqüència que fa que baixi la reducció de les cotitzacions a la Seguretat Social, i
sol·licitar que es revalorin les pensions, com a mínim segons la pujada de l‟IPC.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Gràcies. La moció 30, la moció en defensa del sistema públic de pensions i per
a la derogació de la reforma laboral, ja és un tema que s‟ha tractat molts cops en
aquest Ple. És un d‟aquests temes que també jo crec que tothom més o menys sap
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el posicionament de cada un dels grups. Per la nostra part sempre hem dit el
mateix, totalment a favor del què es proposa en la moció.
Respecte a la moció a favor del dret de vot als 16 anys també votaré a favor. I jo la
faria extensible a la resta de l‟Estat, però suposo que no serà la intenció d‟Esquerra
Republicana en aquest cas, però bé, apuntado queda.
I la moció 29, la moció perquè l‟Agència europea del Medicament s‟ubiqui a
l‟Hospitalet, tindrem la possibilitat dos cops de debatre aquesta moció. Crec que és
un element, que és un element de ciutat. Crec que és un element que gairebé
tothom o tothom entendrà que és positiu. No sabem perquè no s‟ha pogut arribar a
un acord perquè jo crec en el fons de les mocions és el mateix, sé que hi ha alguna
diferència de temes de partit i demés. Nosaltres ja avancem que no entrarem en
aquesta disputa i votarem totes dues a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de les tres.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Començarem per la 28 que la votarem a favor. Fins ara la nostra legislació ha
acostumar a deixar de banda al jovent. Polítics, institucions i agents socials parlen
sovint de la importància de la participació de la joventut en el model de ciutat, de
societat i d‟Estat que volem construir juntes, però, arribat el moment de prendre
decisions de profunditat, les hi tanquem la porta a que les seves opinions siguin tan
reconegudes, com les de la resta de persones amb més de 18 anys.
Des d‟aquest grup municipal, defensem que totes les persones amb més de 16
anys, puguin votar. Quedi clar. No té cap sentit, tal i com assenyala aquesta moció,
que el jovent entre 16 i 18 anys tingui tota una sèrie de responsabilitats penals,
tingui reconeguts drets i obligacions vinculades al treball, l‟obligatorietat de pagar
impostos, o fins i tot, tingui reconegut el seu consentiment en els tractaments
mèdics o per tal de decidir contreure matrimoni, entre d‟altres. I per contra, no tingui
dret a votar i decidir el futur polític de la seva ciutat o país, un futur que els hi
pertany i que segurament els hi afectarà bastant més que a la gent més gran, per
una qüestió de lògica vital i biològica. El jovent ha de ser partícip de les decisions
que marcaran el seu context i la seva vida.
Amb la següent moció, la de l‟Agència Europea del Medicament. Per a nosaltres,
sembla que caldria poder conèixer millor la estructura i el funcionament de la
majoria d‟agències europees en general, i d‟aquesta en particular. Fins a data
d‟avui, la transparència no sembla una de les virtuts del funcionament del conjunt
de les estructures de la UE, en aquest sentit, la Agència Europa del Medicament no
és una excepció. No coneixem prou les seves relacions i els seus lligams amb els
lobbys transnacionals de les indústries farmacèutiques i, per tant, el seu grau real

…/…

174

d‟independència en relació a aquestes poderoses companyies. Ara sembla que
amb el Brexit existeix la possibilitat real que aquesta agència pugui abandonar la
seva actual seu a Londres. Des d‟aquest grup municipal, som totalment contraris a
la política econòmica, de seguretat i control de fronteres, i migratòria de la UE. Diem
no a la Unió Europea de l‟opacitat, a la Unió Europa de la Troika, no també, a la
Unió Europea de les quotes de migrants, no a la Unió Europea fortalesa. En el cas
que s‟arribés a aconseguir la instal·lació d‟aquesta agència a Catalunya i sobretot a
la nostra ciutat, des d‟aquest petit i humil grup municipal exigirem el màxim nivell
d‟informació i de transparència sobre el seu funcionament i la seva configuració.
Votarem en contra d‟aquesta moció.
I en l‟última, ja hem parlat una mica a l‟anterior proposta sobre el sistema públic de
pensions i la derogació de la reforma laboral. La moció se centra en la derogació de
les reformes laborals, ens sorprèn, suposem que és una errada, que els acords de
la moció parlin en singular, mentre que a l'explicació de la part expositiva figuren
clarament les dues reformes laborals, la del PSOE i la del PP, i en modificar la llei
del PP que va acabar amb la revaloració de les pensions segons l'IPC i va permetre
l'actual congelació, que és una pujada del 0,25%.
Creiem que les mesures que es proposen són necessàries, però no suficients
tampoc. Les reformes laborals ja han fet part de la seva feina, baixant salaris i
condicions laborals, i la seva mera derogació no ens transporta a la situació
anterior. A més a més, la situació anterior era falsament pròspera, amb la bombolla
immobiliària en plena ebullició. La viabilitat financera d'unes pensions dignes,
segurament exigiria anul·lar la separació d'ingressos que va instaurar el Pacte de
Toledo, entre la resta dels pressupostos públics i les pensions, de manera que
només el factor treball pagui les pensions i no el factor capital, sobretot en un
moment històric d'acceleració de la substitució de treball humà per l‟automatització.
Caldria anul·lar també la prioritat del pagament del deute per davant de les
necessitats socials, que es va materialitzar amb la reforma de l'article 135 de la
Constitució, de PSOE i PP. Finalment caldria fer una reforma fiscal progressiva, de
manera que pagui més, qui més en tingui. En aquest moment, les empreses de
l'IBEX paguen un percentatge que és una quarta part del que paga, en percentatge
una persona treballadora amb el salari mínim. Gràcies. La votem a favor aquesta.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Des del Partit Demòcrata en quant a la moció a favor del dret a vot dels 16 anys
votarem favorablement. És evident, com ja s‟ha dit aquí, que quan a unes persones
els hi demanes uns drets i uns deures, doncs quina cosa més lògica seria que
puguin també exercir la democràcia, i poder votar i decidir, com ja es va fer en el
seu dia, en el referèndum del dia 9 de novembre, que la gent amb 16 anys, pugui
votar, per tant, no ens estendrem més i votarem a favor.
En quant a la moció perquè l‟Agència Europea del Medicament s‟ubiqui a
l‟Hospitalet de Llobregat, la nostra intenció, des del Partit Demòcrata, hagués estat
poder fer una moció conjunta, però més enllà d‟això, entenem que la suma de les
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dues mocions hagués estat positiva amb una sèrie d‟acords, però també entenem
que les mocions per separat, si són votades favorablement, també recolzen
positivament el què es demana en les dues.
Creiem que, per molts motius, la ubicació de, en aquest cas, una moció en la que la
ubicació d‟aquesta agència a l‟Hospitalet, perquè qui ha presentat la candidatura és
Barcelona, és una qüestió molt positiva pel nostre país, pel desenvolupament del
nostre país, pel desenvolupament farmacèutic i mèdic d‟aquest país, i per tant que
pugui venir a Barcelona o que pugui venir a Hospitalet, creiem que és una cosa molt
positiva i per lo tant, votarem favorablement.
En quant a la moció en defensa del sistema públic de pensions, i per a la derogació
de la reforma laboral, hi votarem a favor, fent uns matisos que abans deia. El gran
problema no són, en sí mateixes, les reformes laborals, sinó que el gran problema
és que tenim un país que és una mica com el tema de la Constitució. L‟any 1980
traiem un estatut dels treballadors que s‟ha refós no sé quantes vegades, i el què
hem fet és sistemàticament, igual que la Llei General de la Seguretat Social, és
sistemàticament posar pedaços a una llei que teníem, que ja ho diu el nom. El text
refós de la Llei General de la Seguretat Social neix l‟1 de gener de 1967, que ja és
un pedaç de moltes lleis, i estem en el 2017 i seguim amb pedaços i pedaços de
lleis. Per això una de les coses que tinc molt clares, és que la construcció d‟un nou
país ajudaria evidentment a partir de cero amb una llei d‟aquest tipus. I a més a
més hem de tenir una cosa molt clara, a Catalunya hem patit els desgreuges de
moltes coses, però és que els nostres pensionistes, els ciutadans que viuen a
Catalunya, han patit el desgreuge de que sistemàticament quan encara es responia
i es donava resposta al Pacte de Toledo, automàticament rebien l‟augment de les
pensions amb l‟IPC. Però tothom sap que l‟IPC de Catalunya és, i ha estat sempre,
superior a la resta de l‟Estat espanyol, per tant durant moltíssims anys els
pensionistes que viuen a Catalunya, han patit diguéssim, una minva de les
pensions, més enllà de la minva que puguin haver practicat altres governs.
Nosaltres creiem que l‟única solució possible perquè les pensions siguin
adequades, perquè una reforma laboral sigui adequada, és amb la construcció d‟un
nou país, d‟una nova república, en la que puguem partir de cero en la construcció
de les lleis i en la que ens podem aprofitar doncs de salaris millors, com hi ha a
Catalunya, de cotitzacions millors, de recaptacions d‟impostos millors, perquè
puguin donar cobertura a aquestes coses que tant necessitem.

Essent les 21:17 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.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí. Gracias. Bien. Respecto a la moción a favor del derecho a voto a los 16 años, es
cierto que hay cuatro o cinco países en Europa que han activado esta norma y han
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dado derecho de voto a los 16 años, a los mayores de 16. Pero en España poner
en marcha esto, realmente afectaría a todo el ordenamiento jurídico, incluso no
sabemos si habría que reformar la Constitución.
La propuesta nos parece incompleta porqué realmente lo que deberían de pedir, es
la mayoría de edad a los 16 años. Ahora es a los 18, tienen derecho a voto y tienen
plenos derechos. Porqué darle un derecho sí, otro no, cambiar de derechos y usted
cree que tiene derecho o posibilidad para votar y está capacitado para votar, pues
si está capacitado para elegir un trabajo sin la autorización de los padres, o ir a la
cárcel, está capacitado para todo. Y tiene obligaciones y derechos. Por tanto, les
demos obligaciones y derechos, sería más coherente pues pedir la mayoría de
edad a los 16 años, que no solo el derecho, por darles un derecho más a los
mayores de 16 años.
Respecto a la moción de la agencia europea, la apoyaremos, como no podía ser de
otra manera. Ya en el año 92, y bajo la presidencia española de la Unión Europea,
se presentó Barcelona como candidatura a optar a la sede. Y en esta ocasión hay
tres ciudades españolas que mayormente se han posicionado, como son
Barcelona, Granada y Málaga, y el Gobierno español ha vuelto a decantarse por
Barcelona. Por tanto, esperemos que lo logremos y si se sitúa en Hospitalet, pues
mucho mejor.
Y respecto a la moción de defensa del sistema público de pensiones y por la
derogación de la reforma laboral. No sé si lo de la derogación de la reforma laboral
es que pasaba por allí, y la han metido en la moción. ¿O tiene algún sentido?
En principio, tranquilizar a todo el mundo porqué con lo de la república catalana,
ustedes ya han dicho que las pensiones las pagaría el Estado español aunque
hubiese una república catalana. Por tanto tranquilos que las pensiones seguirán
aseguradas. Naturalmente no habrá república catalana y el Estado español seguirá
pagando las pensiones y dando poder adquisitivo a los pensionistas.
Porqué es cierto que si generamos empleo, y empleo de calidad, es la manera en
que garantizaremos las pensiones. Y eso ya lo hemos hablado aquí multitud de
veces, y ustedes proponen subir las pensiones sin pensar en la garantía futura de
las mismas. La reforma laboral que pretenden derogar, que por cierto, la pretenden
derogar pero no sé porqué. ¿Qué quieren sustituir a cambio? Porqué claro, piden
una derogación pero no dicen qué es lo que… la propuesta que quieren alternativa.
¿Qué quieren, la reforma laboral anterior? ¿Qué quieren generar, paro? ¿Como en
2008? ¿O quieren la reforma actual que genera empleo? ¿Cuál es el modelo de
gestión que proponen? Porqué derogar por derogar, no sabemos dónde está. ¿La
reforma laboral que se hizo, tiene mejoras?, ¿debe haber mejoras? Pues
seguramente sí. Pero de ahí a derogar y no reconocer todo lo que ha hecho
posible, que ha hecho posible salir de la crisis económica y que ha hecho posible
generar de nuevo empleo, me parece muy lejos.
Porqué en el 2011, por cada pensionista que entraba en el sistema, se perdían tres
afiliados a la Seguridad Social, y en el año 2016, por cada pensionista que entra en
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el sistema, se generan 7 empleos. La diferencia, gracias también a la reforma
laboral, es muy diferente. Si nos centramos en las pensiones, el Gobierno ha
aprobado una reforma de las pensiones también. Una reforma de pensiones que
dice que subirá las pensiones aunque sea moderadamente, independientemente
del gobierno que haya, para no bajarlas o congelarlas de manera arbitraria, como
ocurrió en el 2011. Y todo ello está a la espera de que el Pacto de Toledo se
pronuncie, y se logre un consenso político y una solución a largo plazo, porqué las
pensiones son un problema de Estado y en el que todos los partidos políticos
tenemos que contribuir a darle garantía al sistema.
No se puede estar jugando con el sistema, subiendo y bajando pensiones
gratuitamente, o por cuestiones oportunistas, o de oportunidad política, cuando lo
que importa es la viabilidad del sistema. Y el sistema de pensiones actualmente es
estable porqué el Gobierno ha hecho posible que sea estable. Las pensiones de
jubilación actualmente superan, de media, los 1.000 €. Está en 1.048 €, la pensión
media de jubilación. Y ello ha supuesto un incremento desde el 2011, de un 13,5 %.
Y tenemos desde el 2011 hasta el 2016, medio millón más de pensionistas en
España. A pesar de eso, el Gobierno ha conseguido garantizar una subida, aunque
mínima, pero una subida de las pensiones. Y mantener el sistema estable. Yo creo
que no hay que tocar el sistema, hay que mejorarlo, pero la mejora tiene que venir
desde el consenso.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Javier ¿en esta?

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
En contra.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
En contra. ¿Y en la del voto a los 16?

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
También.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per la moció 28, la moció a favor del dret a vot als 16 anys, no repetiré arguments
que ja han comentat grups anteriors per equiparar drets i deures d‟aquesta franja
d‟edat en concret. Votarem a favor. Nosaltres defensem aquesta proposta de fa
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temps, aquí i a altres organismes supramunicipals en els què participem, i per altra
banda volem comentar que també defensem que les persones migrades puguin
votar a les eleccions del Parlament de Catalunya, a partir d‟un mínim de 3 anys de
residència, perquè el no reconeixement d‟aquest dret, constitueix una evident
mostra d‟exclusió, i una dificultat important per a la seva integració ciutadana.
Volíem reforçar aquesta idea també.
Pel que fa a la moció 29, la moció perquè l‟Agència Europea del Medicament
s‟ubiqui a l‟Hospitalet, com ja ha comentat algun grup anterior hi ha un altra moció
molt semblant que presenta Convergència i Unió també, el què sorprèn al nostre
grup, és que els dos partits que formen part del Govern de la Generalitat, de Junts
pel Sí, Esquerra i Convergència, presentin, a la Generalitat, al Govern, propostes
diferents sobre aquesta ubicació de l‟Agència Europea del Medicament. Llavors el
què nosaltres ens agradaria és votar una única proposta i, si és possible, que
aquests grups deixin sobre la taula aquestes mocions, per tal de fer una proposta
conjunta dels dos partits que governen el nostre país, en aquest cas. Si és possible
això i sinó doncs em posicionaré.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Respecte a la moció 30, del sistema públic de pensions i per a la derogació de la
reforma laboral. Esta moción viene a, digamos, muy a colación, porqué antes
hemos estado defendiendo ya el sistema público de pensiones. Nosotros
consideramos, votaremos a favor, por qué consideramos que también hay medidas
imprescindibles que se deberían de tomar, como es el fortalecimiento de las
estructuras de ingresos, estimulando el empleo digno y de calidad, incrementando
salario mínimo interprofesional. Suprimir topes máximos de cotización. Combatir el
fraude fiscal que asciende a 80.000 millones, el equivalente a 4 años de pensiones.
Fomentar el reparto del trabajo, con jornadas laborales de 30 a 35 horas
semanales, con la misma capacidad salarial y de cotización. Derogar la reforma de
las pensiones que afecta al cálculo de las mismas, volviendo la edad de jubilación a
los 65 años. Introducir valores sociales en los factores de sostenibilidad. Que en
aplicación del artículo 135 de estabilidad presupuestaria, no se cuestione la
viabilidad del sistema público de pensiones por la bajada de cotizaciones, ya que,
por la misma regla de tres, no se cuestionan ni el ejército ni la casa real, que ni
generan ingresos ni recursos, son netamente deficitarios y sin embargo van a cargo
de los presupuestos generales del Estado. Garantizar las pensiones dignas y
suficientes es una obligación, y así ha de estar recogido por ley y en la
Constitución.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí. Vamos a empezar por la moción número 29, dónde una vez más vamos a
demostrar nuestra coherencia, en separar obviamente pues los encuentros que
tenemos en política, pero cuando entendemos que una moción es buena para la
ciudad y además la propone, proponga quien la proponga, la propone Esquerra
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Republicana, nosotros no tenemos empacho en votarla a favor, a pesar de que con
este grupo tengamos grandísimas diferencias en política, pero es lo que decía
anteriormente, no votamos en contra de una moción porqué la proponga Esquerra o
cualquier grupo, porqué estemos en grandes diferencias con ellos en política. Por
tanto, la vamos a votar a favor para que se den cuenta los señores de Esquerra
Republicana que nosotros actuamos con coherencia, que es lo que le decía antes.
En cualquier caso, pasamos ahora a la moción de defensa del sistema público de
las pensiones y por la derogación de la reforma laboral. Nosotros entendemos que
aquí, derogar por derogar, sin tener alternativas, nos parece una barbaridad. En
cualquier caso, no compartimos ese furor por derogar, de determinados partidos…
¿qué se proponen al final derogando, sino hay encima de la mesa algo que en
definitiva creamos, y propuestas que pueden ser mejores? ¿Erradicar la legislación
laboral, volver a la reforma de Zapatero?
En Ciudadanos desde luego, no creemos que la solución sea volver a la legislación
laboral del pasado, que nos ha abocado a una media de paro del 19%, tanto
gobiernos del PP como del PSOE, con un mercado dual de trabajo, con altas cotas
de empleo precario y temporal. Nos consta que en el Congreso ya se está
trabajando en una reforma laboral que potencie el empleo estable y de calidad. Ese
es el objetivo que busca Ciudadanos, y esperamos que todos los grupos colaboren
y busquen encontrar un consenso, que nos permita mejorar una mejor herramienta
legal para este objetivo.
Mire, el primer punto, vamos a estar en contra por qué habla de la reforma. En el
segundo a favor, creemos que es positivo. Y el tercero también a favor.
En cuanto a la otra moción que nos ocupa, de los 16 años, mire, la mayoría de
edad está fijada a los 18 años. No es una arbitrariedad, UNICEF hace hincapié en
que no se debe bajar la mayoría de edad para garantizar una protección especial a
todos los niños, niñas y adolescentes.
Estamos a favor de una mayor participación de los niños y adolescentes en los
asuntos que les conciernen, el objetivo es promover el diálogo efectivo y el respeto
de las opiniones de los chicos y adolescentes, entendiendo que la participación
debe fomentar el sentido de dignidad de los niños y prepararlos para asumir una
vida responsable e independiente, respetuosa de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, sin discriminación de ningún tipo.
Por eso celebramos iniciativas como el Consell de Nois i Noies de l‟Hospitalet, que
pueden, por ejemplo, contribuir, con su punto de vista, al diseño de servicios más
apropiados en instituciones tales como las escuelas, los parques, los campos de
juego, las instalaciones de recreo, culturales, de salud, las bibliotecas. Ahí
entendemos que habría que tener en cuenta la opinión de los chicos, pero no
estamos de acuerdo en legislar, en desligar la mayoría de edad para el derecho a
voto. Hemos de proteger al niño y al adolescente de la confrontación política,
demasiadas veces poco edificante, la verdad, meterlos en la dinámica a los niños
con 14 o 15 años, cómo algunos partidos pretenden, nos parece algo demencial.
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Creemos que hay todavía, y dígase esto con el máximo respeto, cierta inmadurez.
A veces un chico no está preparado para tomar decisiones de ese calado tan
importante. Hemos de impulsar una educación cívica precisamente en esos años
que se alcanza la madurez, para que puedan labrarse su criterio personal y político,
fijar el voto a los 16 años puede tener un componente arbitrario.
De hecho, y en eso estamos de acuerdo, fíjese que Podemos, y también estamos
muy lejos de Podemos en muchas cosas, se está planteando que adolescentes de
14 años puedan ser miembros de asambleas ciudadanas. No nos parece mal que
los niños opinen. Es una cuestión que van madurando poco a poco. Mira, en
principio yo creo que crea más duda que la demanda efectiva y el efecto real de la
medida, apenas si supone un 2 % del censo electoral. Un porcentaje muy reducido
y que se sumaría a la abstención que ya caracteriza de por sí al voto joven.
Miren, en cualquier caso lo que no se nos escapa aquí, y aquí es donde viene la
crítica, la intencionalidad subyacente del grupo que propone la medida, haciendo un
cálculo electoral para favorecer sus expectativas. Es lo que nos molesta y lo que
nos duele. Que utilicen a los niños haciendo un cálculo electoral porqué creen, y
evidentemente, seguramente, los niños que están en la escuela, la escuela
manejada de la manera que se maneja en Cataluña, es posible que todavía no
tengan, y si se creen lo que dicen porqué hemos visto ejemplos en algunas
escuelas de lo que se hace con los alumnos, no hablaré de adoctrinamiento porqué
se enfadan, pero si entendemos que a veces se lleva a un terreno político las
escuelas por estos señores que hablan de la república catalana.
Y para preservar los niños de todo eso, entendemos que tienen que tener la
suficiente madurez, aunque a los 18 años a veces todavía no han aprendido lo que
es la vida y lo que es el intríngulis político y lo que hace o hacemos muchas veces,
tergiversando cosas y necesitan tener suficiente madurez. Por lo tanto nos parece
una barbaridad y, como dice la UNICEF, una arbitrariedad. Vamos a votar en contra
por qué le vemos, efectivamente, que es una causa que nos proponen los señores
que hablan de la república catalana, con un cálculo para favorecer sus expectativas
electorales. Creo que ha quedado claro pero que quede también claro que al mismo
tiempo tenemos que ver foros donde los niños participen con 14 y 16 años, una de
las medidas que el propio Podemos dice, y que estamos de acuerdo.
No nos mueve a nosotros el sectarismo para atender a cuando un grupo, por muy
distante que esté a nosotros, o una idea política, proponga cosas que entendamos
nosotros que puedan ser buenas para nuestros niños y adolescentes.
Y no nos duelen prendas en reconocer que si eso se llevara a efecto, aunque lo
haya propuesto el propio Podemos, estaríamos de acuerdo. Que los niños vayan
cogiendo cultura del debate, participando en foros donde inciden directamente, en
eso estamos de acuerdo. Pero nunca que se utilicen como un arma política para
mejorar la expectativa que uno tiene en el voto.
Es posible que de aquí a muchos años, y en función de las tecnologías, de lo que
hay, que los niños obviamente cada día van madurando más y adquieren más
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conciencia del mundanal ruido de la vida, pues estemos… pero yo creo que en este
momento, como bien dice la UNICEF, hay que preservarlos por qué entendemos
que hay bastante arbitrariedad. Votamos en contra del punto 28. Creo que me he
posicionado ya en el resto, ¿verdad?
Essent les 21:30 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies senyora alcaldessa. Per posicionar la moció 28, a favor del vot als 16 anys.
A nosaltres, des del Partit dels Socialistes, ja també quan plantejava la moció el
portaveu d‟Esquerra Republicana parlava de les joventuts del seu partit, nosaltres
també, les joventuts del Partit Socialista, la JSC, és una qüestió que ja ha defensat
des de fa molts anys, aquesta incorporació del vot als 16 anys, i nosaltres també en
algunes de les últimes participacions, dels últims encontres en el partit, a nivell dels
congressos del Partit dels Socialistes, hem incorporat aquesta reivindicació com a
pròpia.
Per tant, en base a tot això, i en base a molts dels arguments que aquí s‟han
plantejat en qüestions que tenen a veure amb l‟assumpció de diferents
responsabilitats que s‟han anat atorgant, des de l‟àmbit penal a molts d‟altres en el
decurs del temps, votarem favorablement en aquesta moció, esperant també que
aquesta tendència o aquesta proposta que ens fan des d‟Esquerra Republicana,
que la llei electoral catalana entri en vigor. Posa en els primers 18 mesos? No sé si
això és que estem en un temps de pròrroga respecte a una altra cosa però bé, és
igual. Que properament s‟aprovi aquesta llei electoral catalana. Per cert, l‟única de
les 17 comunitats que en 30 anys no ha tingut temps d‟aprovar-la. I que en aquesta
llei es reculli aquest dret a vot de les persones de 16 anys.
Respecte de la segona moció, que fa referència a l‟Agència Europea del
Medicament s‟ubiqui a l‟Hospitalet. S‟ha explicat, com saben, aquesta és una
qüestió que ja algun grup també ho ha explicitat. En l‟any 92 quan es va fixar, que
es va acabar decidint que s‟ubiqués a Londres, al Regne Unit, ja en aquell moment
va haver-hi una candidatura per part de la ciutat de Barcelona, i el Govern de la
Generalitat també va estar darrera d‟aquesta proposta, en aquella ocasió no va
poder ser. Va acabar ubicada a Gran Bretanya, a la ciutat, a tocar de la ciutat de
Londres, i ara en producte, una de les conseqüències del Brexit és que aquestes
agències que estan ubicades en territori britànic, doncs evidentment han de
continuar en territori de la UE.
Catalunya ha postulat i ha tornat a recuperar aquella proposta, en el benentès de
que ara, en aquesta nova proposta no estaria, perquè la ubicació que en el seu
moment es va plantejar no està disponible, per tant sí que el què nosaltres ja fa un
cert temps, ens hem posat a disposició de la Generalitat de Catalunya, perquè
entenem, tal com recull la seva moció, que el clúster biomèdic que hi ha a la ciutat,
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entenem que seria un lloc rellevant, un lloc d‟interès perquè aquesta Agència
Europea del Medicament es pogués instal·lar en el clúster biomèdic de la ciutat de
l‟Hospitalet, que a més a més estaria envoltat, diguéssim, de tota una sèrie
d‟equipaments, de llocs, Hospital de Bellvitge, Institut Català d‟Oncologia, IDIBELL,
la pròpia Universitat de Barcelona, que facilitaria de ben segur, la seva ubicació i la
seva, diguéssim, imbricació en tot el teixit, tan d‟investigació com de règim
hospitalari.
Per tant, votarem favorablement en aquesta moció perquè entenem que no faria
una altra cosa que finalment aquesta agència s‟ubiqués en aquest territori de l‟àmbit
biomèdic de l‟Hospitalet, no faria una altra cosa que reforçar la posició del Govern
municipal, en posicionar aquell territori com un territori interessant per a la captació
d‟inversions, especialment en l‟àmbit biomèdic.
I finalment, la tercera moció, la número 30 en defensa del sistema públic de
pensions i per a la derogació de la reforma laboral, diguéssim com a continuació
d‟una altra que hem vist ja fa una bona estona, al principi del Ple. Nosaltres també
votarem favorablement en aquesta moció.
S‟han donat tota una sèrie de dades, tota una sèrie d‟arguments, és evident que jo
crec que el sistema públic de pensions ha d‟estar el més blindat possible, hem de
garantir la dignitat d‟aquestes pensions, i que la seva persistència en el temps no
estigui a l‟albir polític de partit en un moment, o de les circumstàncies que en cada
moment puguin envoltar les decisions econòmiques.
Per tant, entenem que el sistema públic de pensions ha de ser un sistema públic
nascut i reforçat per manament des del consens, esperem que el Pacte de Toledo
per fi es reuneixi, i es pugui generar consensos i que aquests consensos serveixin
per refermar i, sobretot, per blindar aquestes polítiques públiques que tenen a veure
amb les pensions, i, evidentment i paral·lelament, perquè les pensions entre d‟altres
coses, però no només perquè les pensions siguin sostenibles en el temps,
necessitem un règim de cotitzacions adequat. Amb els salaris que avui s‟estan
pagant a la gent que s‟incorpora molt majoritàriament en el món del treball, és
impensable que el sistema de pensions sigui sostenible.
Per tant, com això una cosa va lligada a l‟altra, és evident que necessitem una
derogació de la reforma laboral i aconseguir que la gent que accedeixi al mercat de
treball, ho faci d‟una manera digna, tan en condicions, com en salari, com en
cotitzacions. Per tant, votarem també favorablement a aquesta moció.

SRA. SECRETÀRIA
Había una propuesta de la Sra. Carballeira de retirar les dues mocions. De deixarles sobre la taula per fer un text conjunt. Ningú s‟hi pronuncia. M‟imagino que com
que ningú ha dit què, continuem el debat. Ah, vale, vale,
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Jo, en les comissions informatives i en la junta de portaveus, ja ho he dit, vull dir, a
mi m‟agradaria que aquesta moció fos conjunta, no ha estat possible. Crec que les
dues mocions, com ja he dit abans en la meva intervenció quan he votat
favorablement a la d‟Esquerra Republicana, es podrien sumar certs elements en els
acords, però per separat també sumen en positiu per a la ciutat. Per tant, jo torno a
oferir la possibilitat de fer-la conjunta, si evidentment Esquerra Republicana vol, i
sinó, doncs continuem com estem fins ara.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Bàsicament, a veure, aquest grup va registrar aquesta moció un divendres. Al
cap de tres quarts d‟hora apareix una moció similar. Com vostès saben, les mocions
quan es registren, es comuniquen a tots els grups, per tant són coneixedors
d‟aquesta moció. El nostre grup, quan a vegades ha vist mocions que han presentat
altres grups, perquè es comuniquen, no les ha presentat.
Nosaltres, al grup de Convergència i Unió els hi vam oferir la possibilitat que
s‟adherissin a la moció que havíem registrat, doncs prèviament, inicialment, aquest
grup, apart doncs, és a dir, aquesta ha estat la nostra voluntat des del
començament, és a dir, Esquerra va registrar primer una moció, vam demanar al
grup de Convergència que s‟adherís a aquesta moció. Convergència, doncs, ha
decidit, doncs, no fer-ho i per tant, doncs, presentem aquestes dues mocions que a
més hi ha alguns elements, doncs, que són diferenciadors.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. A veure, entenc que es mantenen les dues mocions, ens hem posicionat
tots a excepció del grup d‟Iniciativa-Esquerra Unida-Pirates. Si es poden
posicionar?

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé. Llavors, donat que els dos partits que governen la Generalitat no es poden
posar d‟acord en la proposta per on ubicar aquesta Agència Europea del
Medicament, nosaltres ens abstindrem en aquest debat, fins que trobem una
proposta, doncs de tot el Govern de la Generalitat.
En tot cas, volia fer un comentari només, sobre la moció d‟Esquerra, que és la què
ens ocupa en aquest moment. La proposta d‟Esquerra, el què ens preocupa és
també la ubicació proposada, proposar que estigui ubicada al clúster biomèdic on
tenim la qüestió del PDU oberta i a debat, doncs amb un moviment social important
en contra d‟aquesta actuació, no ens sembla la més adient. Com ja hem repetit
nosaltres en reiterades ocasions, volem un altre projecte...
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SRA. ALCALDESSA
Sra. Carballeira, jo demanaria perquè la intervenció ja s‟ha fet prèviament, ha fet
una proposta. El grup d‟Esquerra ha dit que no accepta la seva proposta. Ara seria
el torn de que vostè posicioni el seu vot. No que ens torni a reiterar...

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Però sense explicació?

SRA. ALCALDESSA
Sense explicació. En tot cas tindrà l‟oportunitat sobradament d‟aquí cinc minuts,
quan el Sr. Monrós presenti la moció, la segona.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Cap problema.

SRA. ALCALDESSA
S‟ha posicionat per tant? D‟acord.
Molt bé. Per part d‟Esquerra Republicana no volien obrir un segon torn de debat,
per tant Sra. Secretària si ens vol dir el resultat de les mocions, quedaria aprovada,
entenc, la número 28...
Per tant, queden aprovades totes, les tres. Molt bé. Ara passaríem ja a l‟últim bloc
de mocions que són les de Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 28, 29 i 30; adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 28.-

A FAVOR DEL DRET A VOT ALS 16 ANYS

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 d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; 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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 7 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. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que l‟Assemblea Parlamentària del Consell d‟Europa va aprovar l‟any 2011 la
Resolució 1826 sobre l‟enfortiment de la democràcia mitjançant la reducció de l‟edat
per a votar als 16, en què s‟instava als Estats membres a permetre el dret a vot a
partir dels 16 anys.
ATÈS que l‟esmentada Resolució vincula els principis de la democràcia, que
exigeixen la participació del major nombre possible de persones en el procés polític
i en la presa de decisions, amb la necessitat d‟ampliar el dret a vot als 16 anys; i
assenyala que l'evolució demogràfica a Europa podria portar a la creixent
marginació del jovent en el procés polític, que corre el risc de ser dominat per
qüestions principalment d'interès per a les persones de més edat.
ATÈS que l‟any 2007 Àustria es va convertir en el primer estat membre de la Unió
Europea en reconèixer el dret a vot a partir dels 16 anys; i que actualment ja són
diversos els estats que ja reconeixen el dret a vot al jovent a partir d‟aquesta edat,
en són alguns exemples: Alemanya, Nicaragua, Brasil, Equador, Hongria,
Eslovènia, Noruega, Argentina.
ATÈS que a l‟Estat espanyol, el jovent d‟entre 16 i 18 anys no té dret a vot però sí
que té responsabilitats penals, dret a treballar, obligatorietat de pagar impostos, ple
consentiment en els tractaments mèdics i dret al matrimoni, entre altres.
ATÈS que el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolució durant
el ple monogràfic sobre joventut celebrat al juliol de l‟any 2013 en què es
manifestava la necessitat d‟avançar cap al reconeixement del vot als 16 anys.
ATÈS que entitats juvenils de referència com són el fòrum europeu de la joventut i
el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya donen suport al reconeixement del
vot als 16 anys.
El grup Municipal d‟ERC proposa al ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet l‟adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar la necessitat d‟avançar cap al reconeixement del dret a vot a
les persones majors de 16 anys.
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SEGON.- Instar al Parlament i al govern de la Generalitat que incloguin el dret a vot
de les persones majors de 16 anys en la llei electoral catalana que s‟ha
d‟aprovar en els propers divuit mesos, per garantir-ne el dret a vot en les properes
conteses electorals.
TERCER.- Comunicar aquests acords al Consell de la Joventut de Catalunya, al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Consell de Ciutat.
MOCIÓ 29.- PERQUÈ L’AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDICAMENT S’UBIQUI A
L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 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. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; 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; amb 1 vot en contra 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, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Atès que la indústria farmacèutica catalana és la cinquena més productiva de la UE
i és un sector estratègic en l‟economia catalana.
Atès que l‟Agència Europea del Medicament (EMA) és una agència de la Unió
Europea, que té actualment la seu a Londres.
Atès que l‟Agència Europea del Medicament (EMA) s‟encarrega de l‟avaluació
científica dels medicaments desenvolupats per les empreses farmacèutiques per al
seu ús de la Unió Europea.
Atès que la seva principal responsabilitat és protegir i promoure la salut pública de
les persones i dels animals i a més l‟agència té un paper destacat en l‟estimulació
de la innovació i la recerca en el sector farmacèutic.
Atès que Catalunya té un clúster de biociències que s‟ha consolidat com un dels
grans pols biotecnològics europeus i és un model d‟èxit i competitivitat internacional.
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Atès que actualment a Catalunya hi ha ubicats 230 laboratoris farmacèutics, xifra
que representa gairebé el 50% de tota la indústria farmacèutica ubicada a l‟Estat
Espanyol.
Atès que Catalunya és una potència en la producció farmacèutica a Europa i té un
sector industrial altament productiu i competitiu.
Atès que la producció farmacèutica catalana representa el 3,5% de l‟Europea i és
assimilable a la dels Països Baixos (4%), Dinamarca (3,7%) o Suècia (3,6).
Atès que el govern de Catalunya va aprovar la creació d‟una comissió encarregada
d‟impulsar que Barcelona sigui la seu de l‟Agència Europea del Medicament.
Atès que el Parlament de Catalunya també va donar suport aquesta iniciativa del
govern de Catalunya.
Atès que Barcelona i el conjunt de l‟àrea metropolitana és un dels motors
econòmics de Catalunya i també un dels referents en coneixement i recerca en la
biomedicina, tecnologies i centres de recerca.
Atès que l‟Hospitalet de Llobregat i el conjunt de municipis de l‟àrea metropolitana
Barcelona contribueixen de manera activa a potenciar i consolidar la marca
Barcelona.
Atès que l‟Hospitalet de Llobregat ja alberga institucions firals de gran importància
per l‟economia del nostre país com la Fira de Barcelona
Atès que l‟Hospitalet de Llobregat ha apostat per impulsar un clúster biomèdic i
biotecnològic integrat per centres sanitaris de referència com l‟Hospital Universitari
de Bellvitge, l‟Institut Català d‟ Oncologia, Centres de recerca com l‟Institut
d‟Investigació Biomèdica de Bellvitge, la Universitat de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya entre d‟altres.
Atès que la zona del clúster biomèdic de l‟Hospitalet de Llobregat podria ser un bon
espai per ubicar l‟Agència Europea del Medicament (EMA).
El grup Municipal d‟ERC proposa al ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet l‟adopció
dels següents acords:
1. Donar suport al govern de la Generalitat perquè Catalunya acolli l‟Agència
Europea del Medicament.
2. Oferir al govern de la Generalitat de Catalunya i a l‟Ajuntament de Barcelona la
zona del clúster biomèdic de l‟Hospitalet de Llobregat com espai per ubicar
l‟Agència Europea del Medicament.
3. Donar trasllat d‟aquesta moció als consellers de la Generalitat de Catalunya, als
grups polítics del Parlament de Catalunya, de l‟Ajuntament de Barcelona, la
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Universitat de Barcelona, Bioregió de Catalunya, Hospital Universitari de
Bellvitge, l‟Institut Català d‟Oncologia, Institut d‟Investigació Biomèdica de
Bellvitge, Consell de Ciutat, a la Federació d‟AAVV de L‟Hospitalet i als consells
de Districte.
MOCIÓ 30.- EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS I PER LA
DEROGACIÓ DE LA REFORMA LABORAL.
Vist que les Reformes Laborals del 2010 i 2012, dels governs del PP i PSOE, lluny
de fomentar el creixement i l‟ocupació de qualitat, van aconseguir abaratir els
salaris, facilitar els acomiadaments i incrementar la precarietat laboral de milers de
persones.
Vist que l‟alta taxa d‟atur i la baixa qualitat dels nous llocs de feina que es generen
sota la reforma laboral amb salaris baixos, produeixen baixes cotitzacions a la
Seguretat Social. L‟alta taxa de temporalitat en les noves contractacions agreuja
encara més la tendència negativa dels ingressos per cotitzacions.
Vist que algunes mesures polítiques del govern espanyol han contribuït a aquesta
baixada d‟ingressos, com les “tarifes planes” i les “bonificacions” en algunes
cotitzacions, ja que totes elles han anat a càrrec de la pròpia Seguretat Social, en
lloc de ser finançades amb una partida pressupostaria específica.
Atès que el govern espanyol va aprovar la llei 23/2013 “Reguladora del Factor de
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones” on s‟acordava que
les pensions podrien incrementar-se un 0,25%. Molt per sota de l‟IPC i en contra del
que diu el propi “Pacto de Toledo”.
Atès que l‟any 2011 el “Fons de reserva de les pensions” encara comptava amb
més de 66.000 MEur procedents del superàvit d‟anys anteriors. Aquest fons tenia
com a objectiu assegurar la sostenibilitat del sistema de pensions amb unes
prestacions dignes i revalorades d‟acord amb l‟IPC.
Atès que el “Fons de reserva de les pensions” ha quedat situat per sota dels 15.000
MEur. I que el dèficit anual de la Seguretat Social per cotitzacions ja supera els
16.000 MEur.
Vist que el Govern espanyol ha anat buidant de forma sistemàtica i arbitraria el fons
de reserva de les pensions.
Atès que el 51% de les pensions se situa per sota dels 707 euros al mes que marca
el Salari Mínim Interprofessional i que el 70% se situen per sota dels 1.000 euros al
mes.
Atès que en el mes de desembre del 2016 el govern espanyol va vetar una
proposta de llei dels Grups Parlamentaris en el Congrés dels Diputats de PSOE,
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Unidos Podemos, ERC, PNV i PDECAT perquè les pensions es revaloressin un
1,2% segons l‟IPC, en lloc del 0,25% que tenia previst.
Vist que les solucions a la falta de sostenibilitat del sistema de pensions són: El
creixement de l‟economia productiva, la reforma de l‟actual sistema de pensions i la
derogació de la reforma laboral que ha provocat la baixada d‟ingressos de la
Seguretat Social.
Vist que a curt termini és necessari trobar noves vies de finançament i impedir que
el govern espanyol disposi arbitràriament dels fons de reserva de les pensions.
El grup Municipal d‟ERC proposa 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) Ha estat aprovat l’acord 1 amb 20 vots a favor dels representants del PSCCP, 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’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;
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 7 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.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
1. Instar al Govern espanyol a derogar la reforma laboral per les seves
repercussions en el mercat laboral i la precarització que genera una
important reducció de les cotitzacions a la Seguretat Social.
b) Ha estat aprovat l’acord 2 amb 24 vots a favor dels representants del PSCCP, 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
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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 Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín;assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
2. Sol.licitar al Govern espanyol la modificació de la llei 23/2013 “Reguladora
del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones”
amb l‟objectiu de fixar per llei la revaloració de les pensions segons l‟IPC.
c) Ha estat aprovat l’acord 3 amb 24 vots a favor dels representants del PSCCP, 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 Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín;assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
3. Traslladar aquests acords al Govern espanyol, al Departament de Treball,
afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya, Als grups polítics del
Parlament de Catalunya, al Consell de Ciutat, CC.OO de l‟Hospitalet, UGT
de l‟Hospitalet, i AEBALL.
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.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 31, 32 i 33, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara sí Sr. Monrós, per a la presentació.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Gràcies Alcaldessa. El Partit Demòcrata presentem tres mocions, la primera de les
quals, la moció per millorar la difusió i coneixença dels actes de la ciutat, va ser
deixada sobre la taula temps enrere, amb la voluntat de millorar-la, perquè creiem
que és un tema, una qüestió, com sempre he diem, de ciutat, que és la difusió dels
actes de la ciutat a través de les pàgines web, un tema que cada vegada s‟utilitza
més i que creiem que el desenvolupament de les mateixes podia ser millorat amb
diferents aplicacions, atès que diferents entitats, diferent gent, ens havia dit la
complexitat de poder rebre la informació. Us llegiré els acords, perquè al final és el
que votem, que han estat millorats i estudiats en funció de la primera moció que es
va presentar.
El primer acord diu: ”Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a redissenyar l‟apartat
d‟agenda de la plana web municipal amb l‟objectiu de fer-la més dinàmica, eficient i
interactiva.”
El segon diu: “Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a dissenyar i posar en
funcionament una aplicació mòbil amb l‟agenda de la ciutat.”
El tercer: “Dur a terme una campanya publicitària als mitjans de comunicació de la
ciutat amb l‟objectiu de donar a conèixer l‟aplicació d‟agenda així com el nou
disseny d‟aquesta.”
El quart: “Que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet proposi als mitjans de comunicació de la
ciutat, inserir un destacat amb el link per accedir a l‟agenda.”
I el cinquè: “Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a comunicar i facilitar al conjunt
d‟associacions i d‟entitats de l‟Hospitalet les dades de contacte de l‟equip que
gestiona l‟agenda per tal que aquestes puguin fer arribar les activitats i
esdeveniments que realitzin.”
La segona moció és una moció per conservar l‟arbrat de la ciutat, aquí vull fer una
sèrie d‟aclariments, perquè vam fer unes modificacions sobre el redactat inicial. En
el seu moment, crec que va ser tot just abans de la festivitat de Reis, es comencen
a produir tales en diferents carrers, la primera que nosaltres detectem és al carrer
Miralta del barri de Sanfeliu, se n‟han produït a d‟altres barris.
I, tal i com ja els hi vaig comentar en el seu moment a l‟equip de govern, es crea
una alarma social, en que comencen a veure que a diferents carrers es van talant,
en el seu moment vaig parlar de d‟una tala indiscriminada i, com no em costa res
rectificar les coses, atès que l‟equip de govern ens ha facilitat tota una sèrie
d‟informació i unes presentacions dels tècnics de l‟àrea, per veure què estava
passant.
Si més no, el que jo vaig d‟alguna manera manifestar a l‟equip de govern, és que
enteníem que havia hagut una manca de comunicació efectiva del que s‟estava
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fent, i que segurament les coses quan s‟expliquen correctament, evidentment
canvien les coses.
Fruit d‟això, nosaltres seguim mantenint tota una sèrie de peticions, però entenem
perfectament que hi ha una sèrie de normatives que s‟han de complir, de futur, tota
una sèrie de coses que s‟han de complir, que ens les han explicat, que les recollim,
però alhora ens mantenim ferms amb que continuï havent-hi, doncs tants arbres
com s‟estan traient, tants arbres es tornin a posar.
Els acords concrets són, que es votaran avui, són:
El primer: “Instar a l‟Ajuntament de L‟Hospitalet a impulsar una política d‟arbrat que
millori els beneficis mediambientals sobre la ciutat i ampliï progressivament la
cobertura verda sobre el sòl urbà.”
El segon: “Instar a l‟Ajuntament de L‟Hospitalet a replantar els arbres que s‟hagin
d‟eliminar en el marc del Pla Director de l‟arbrat de la ciutat, substituint-lo per
espècies millor adaptades i en els emplaçaments on sigui possible la seva
plantació.”
El tercer: “Instar a l‟Ajuntament a estudiar les possibles alternatives tècniques que
facin compatible el manteniment de l‟arbrat en les voreres de la ciutat amb les
condicions d‟accessibilitat que d‟acord amb la legislació vigent s‟han de disposar en
la xarxa viària pública.” Perquè ens entenguem, els famosos escocells que en
diferents carrers ja es van anar implantant.
I el quart: “Donar trasllat dels acords d‟aquesta moció a les associacions de veïns,
AMPA‟s i entitats i associacions ecologistes de la ciutat.”
I la tercera i última moció, és la que hem estat parlant abans amb diferents matisos.
En el nostre cas és una moció per donar suport a que Barcelona aculli la seu de la
Agència Europea del Medicament, moció que surt d‟una actuació del govern en el
seu moment, nosaltres entenem que la candidatura és de Barcelona i, per tant, el
que volem demanar és el suport de l‟Ajuntament de l'Hospitalet a la candidatura de
Barcelona, en el benentès que també si ve a Barcelona, per la proximitat i per
diferents temes, l'Hospitalet se‟n podia veure beneficiada.
Els acords serien: “Que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet es posi a la disposició de la
comissió creada pel Govern de la Generalitat per col·laborar-hi i treballar amb
l‟objectiu que Barcelona sigui la propera seu de l‟EMA i l‟Hospitalet en surti
beneficiat.”
El segon: “Avaluar l‟impacte per la nostra ciutat que suposaria l‟arribada de l‟EMA a
Barcelona i potenciar-ne al màxim els seus beneficis.”
I el tercer: “Donar trasllat d‟aquesta moció a l‟IDIBELL, associacions de veïns i
farmàcies de la ciutat.”

…/…

193

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, gràcies. Respecte a la moció 31, moció per millorar la difusió i la coneixença
dels actes de la ciutat, sí que és veritat que amb aquestes modificacions ha quedat
bastant més bé definida, pel nostre gust, i en aquest cas la votarem a favor.
La 33, la moció per donar suport a que Barcelona aculli la seu de l‟Agència Europea
del Medicament, com ja hem comentat abans, a favor.
I la 32, la moció per conservar l‟arbrat de la ciutat, sí que agraïm l‟esforç d‟adaptarla una mica ja després coneixent la informació de l‟àrea, a la realitat que tenim al
municipi. Sí que és veritat i s‟ha de reconèixer, que a nivell de comunicació s‟ha de
fer un esforç, és un tema que em sembla que gairebé tots estarem d‟acord que s‟ha
comunicat d‟una forma no efectiva, o sigui, no ha arribat la informació d‟una forma,
diguem, explícita a tothom.
Però sí que volia una mica, doncs és una mica el mateix tema que amb la moció de
la qualitat de l‟aire, tampoc es pot frivolitzar amb certes coses i parlar de tala
indiscriminada o parlar de..., són temes que... més que res perquè són decisions
tècniques de treballadors de l‟Ajuntament i s‟ha de tenir un respecte també al treball
de les persones que treballen dintre de les àrees, més enllà de posar en valor allò
de la sensibilitat política en un tema o en un altre.
El tema de l‟arbrat és un tema que atén a uns informes, en aquesta ciutat tenim
classificats tots els arbres de la ciutat, tots, tots tenen una fitxa on marca l‟espècie,
marca l‟estat de salut i bé, hi ha uns informes tècnics que són bastant extensos a
més, em sembla que són nou llibres d‟aquest gruix, que expliquen una mica tota la
situació. Hi ha una avaluació de riscos, hi ha unes lleis que es posaran en vigor,
sobretot la Llei d‟accessibilitat que es posarà en vigor l‟1 de desembre d‟aquest any
i s‟ha de tenir en compte, s‟ha de tenir en compte a l‟hora de tenir certs elements a
les voreres, que impedeixin el pas de les persones que tenen una mobilitat reduïda.
En aquest sentit, sí que ha hagut també la possibilitat de debatre amb algunes
persones d‟altres grups i amb unes altres sensibilitats també per xarxes i tal,
aquests debats que es tenen de vegades, que és veritat, que també s‟ha de
reconèixer, que s‟ha de treballar no només en aquest sentit, sinó a l‟hora de treure
pilots, de treure motos a les voreres, doncs de totes aquestes coses s‟ha de tenir
cura pel reglament de mobilitat, és un reglament de seguretat i perquè la gent que
tingui segons quines dificultats, doncs pugui anar per la ciutat amb totes les
facilitats.
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Més enllà d‟això, sí que hi ha una sèrie de criteris mediambientals, de sostenibilitat,
de temes també d‟al·lèrgies, o sigui, el que al final es proposa o a la línia que porta
el futur Pla Director de l‟arbrat que es farà en aquesta ciutat, no és ni més, ni
menys, que les que es proposen en moltes altres ciutats, ja no de Catalunya, sinó
d‟arreu d‟Europa, i a Barcelona, per exemple, fa poc, no sé si va ser també dijous
passat, va tornar una nota de premsa on l‟últim apartat ho deixava ben clar, no cal
tenir més arbres, sinó tenir més cobertura verda i de millor qualitat.
I, en aquest sentit, s‟ha de treballar, perquè és aquesta la funció, tampoc cal tenir el
80% d‟arbres de fulla caduca, que a l‟hivern no ens fan aquesta acció de “sumidero”
de CO2, perquè realment és a l‟hivern precisament quan tenim més època de
sequera i on tenim episodis d‟altes pressions que també afecten bastant els nivells
de qualitat de l‟aire, i també vindria bé tenir una proporció major d‟arbrat de fulla
perenne a les zones verdes.
Bé, tots aquests criteris són criteris que es tenen de forma tècnica i que s‟han
d‟explicar i és veritat que no s‟han explicat d‟una forma correcta. En aquest sentit, jo
crec que la moció està ara molt ben encaminada i votaré a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de les tres.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Tot i que votarem a favor de la primera per millorar la difusió i coneixença dels actes
de la ciutat, des d‟aquest grup municipal volem aprofitar aquest debat per parlar de
què es considera, de què considerem, que està considerat cultura dins la nostra
ciutat. Durant anys i fins i tot dècades, el municipi ha evidenciat, per nosaltres, al
nostre entendre, una manca de pluralitat i visibilitat a la creació cultural pròpia, és a
dir, de i per a les veïnes de l‟Hospitalet. Volem que aquesta nova agenda que vol
aglutinar totes les activitats, sigui veritablement un gresol de tota l‟oferta cultural i
social de la ciutat, en igualtat de condicions i no pas una altra vegada una eina
només per aquelles entitats afins al partit de govern, per tal d‟enfortir la seva
hegemonia cultural al servei dels seu model de ciutat. Un model que posa les
pedres del Districte Cultural basant-se en recollir amb els braços oberts aquells
creadors expulsats pels preus impossibles a Barcelona i que amb aquesta recepció
a l‟Hospitalet, faran fora, per la seva banda, als joves creadors de la ciutat.
Aquest procés te nom, aquest procés té nom i l‟hem portat, aquest nom l‟hem portat
vàries vegades en aquest Ple, es diu gentrificació cultural i té unes greus
conseqüències per als barris i municipis que la pateixen, com són la manca d‟un
relat propi construït des de dins dels propis barris de l‟Hospitalet, que mostri aquest
orgull de ciutat del que parla la moció que ens proposen. Perquè volem que a
aquesta agenda hi constin totes les activitats que són importants per a totes les
comunitats culturals que conformen els nostres barris, recordant sempre que prop
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d‟un 20% de la població d‟aquesta ciutat té un origen estranger. Trobem a faltar a
tota la comunicació institucional i dins del mitjans de comunicació públics, els actes,
dates senyalades i festivitats d‟aquestes comunitats culturals minoritàries de la
nostra ciutat. Creiem que la ciutat la construïm, nosaltres, des del nostre punt de
vista, la ciutat la construïm entre totes i volem que aquesta nova agenda cultural
també ens representi a totes.
La 32, per conservar l‟arbrat de la ciutat, també la votarem a favor i voldríem fer
alguns comentaris. Creiem que la qüestió de la manca d‟espais verds a la ciutat és
força important per a un municipi amb el gran problema de densitat de població que
existeix a la nostra ciutat i amb uns elevats nivells de contaminació de l‟aire, dels
quals acabem de parlar fa només uns minuts. Creiem que és molt important el
plantejament de crear una massa arbòria de qualitat, formada per especies
autòctones i sostenibles des de el punt de vista mediambiental i de manteniment.
També entenem que cal respectar l‟accessibilitat als carrers per tal de garantir la
mobilitat de totes les persones. Per això, creiem que aquest pla director, del qual
ens parlaven, és imprescindible per definir una estratègia de llarg recorregut, amb
una visió general i demanem a l‟equip de govern que, desprès del neguit que ha
provocat a part de la població, per la manca d‟informació respecte a la tala d‟arbres,
sense oferir informació de qualitat sobre el seu plantejament, inicialment, ara aprofiti
per fer part del procés d‟elaboració d‟aquest Pla Director o després en el seu
desplegament, no només amb els partits que formem part d‟aquest Ple, sinó també
a les entitats mediambientals i grups ecologistes del municipi i segurament també
de la comarca, seria interessant.
Des d‟aquest grup municipal volem més arbres, però sobretot volem més espais
verds de veritat, no merament ornamentals. Volem una ciutat amb connexió amb la
natura i respectuosa amb el Medi Ambient que ens acull i que ens envolta.
I tal i com hem fet a l‟anterior tongada de mocions, votarem en contra, pels
mateixos motius que hem votat en contra a la d‟Esquerra Republicana, en relació a
acollir la seu de l‟Agència Europea del Medicament. Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, votarem a favor de la 33, tot i que nosaltres posem més èmfasis en que volem
que l‟Agència s‟ubiqui a la nostra ciutat. I responent a la pregunta que em feia
abans la regidora d‟Iniciativa sobre el tema del PDU, com vostès saben, en el tema
del PDU el nostre grup polític està a favor del soterrament, està a favor del sector 1
i, per tant, creiem que aquell espai podria ser un bon espai per ubicar l‟Agència i no
compartim en cap moment, és a dir, tot el tipus de projecte que es vol fer al sector
2, que és la zona de Cal Trabal.
Sobre el tema de l‟arbrat, el nostre grup municipal votarà a favor d‟aquesta moció,
nosaltres també vam denunciar la situació de la tala a nivell dels arbres que s‟ha
produït a diferents barris de la nostra ciutat. Agraïm l‟explicació del regidor que ens
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va convocar a una reunió, ens hagués agradat tenir aquesta reunió molt abans i
també estem a la espera de poder tenir aquells informes que nosaltres li vam
sol·licitar, amb aquell tipus de reunió.
I a l‟altre moció també votarem favorablement.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Respecto a la 31, votaremos favorablemente, porque todo aquello que sea poder
dar mayor publicidad o difusión a los actos de la ciudad, que mejoren la web y que
sea más amigable, pues lo vamos a votar y apoyar.
Respecto a la 32, agradecer, efectivamente, todas las explicaciones que el equipo
de gobierno nos ha dado, creemos que el Plan Director que tienen planteado, no le
han dado la difusión debida, efectivamente han creado alarma social, pero es que
también hay un malestar que, fuera de esta alarma social, hay con el arbolado de la
ciudad, creo que se ha de explicar bien y espero, por eso esperamos tener todos
los datos en nuestro poder, para valorar si se han tenido en cuenta, pues también
planteamientos y quejas de muchos vecinos sobre el arbolado.
Y la 33, también la votaremos a favor, aunque esperemos que el Ayuntamiento de
Hospitalet dé su ayuda sobre todo para cumplir la moción 29 y esperemos que se
cumpla, pero obviamente la votaremos a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecte a la moció 31, per a la millora de la difusió i coneixença dels actes de la
ciutat, nosaltres votarem a favor, evidentment tenim una ciutat molt rica en entitats,
en activitats, es fan moltíssimes coses, afortunadament, són molt vives i fan moltes
propostes, i moltes vegades, sí que és veritat, costa molt de saber el que es fa a la
ciutat, cóm s‟organitza, nosaltres creiem que hauria de ser un accés més intuïtiu,
que no faci falta que sigui massa farragós, precisament perquè la ciutadania,
sobretot tingui accés a aquesta informació i pugui gaudir de tots els actes i totes les
propostes que s‟estan fent a la ciutat.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sobre la moció 32, votarem a favor indubtablement de la proposta que fa
PDECAT, ens trobem davant d‟una nova referència a un fet que podríem considerar
greu, de mala planificació, d‟inexistència política comunicativa i de zero
responsabilitat política per part de la persona que ha de vetllar per la salut i el medi
ambient de la nostra ciutat.
Primer, l‟explicació o motiu principal que hi ha un problema d‟accessibilitat en
aquests carrers, la desbarata en part el fet que aquests carrers continuen sense
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garantir un trànsit normalitzat o bé que ha suposat, en d‟altres carrers de la ciutat,
posar pivots metàl·lics en comptes d‟arbres.
Per tant, és obvi que aquests centenars d‟arbres tallats suposen una minva real de
la cobertura verda per habitant, a la que recordem, com ja sabem, que és la ciutat
més densament poblada d‟Europa i que, com hem dit anteriorment, també patim
problemes de contaminants atmosfèrics. No es reposaran immediatament i no es
farà, perquè això ha estat una mala ocurrència, perquè no s‟ha planificat ni s‟ha
valorat amb cert sentit comú
El Pla Director de l‟arbrat s‟anuncia i creiem que neix sec, mort, sense sàvia i com
una antítesi del que són els eixos del sentit comú de la política sostenible i moderna
que estan impulsant d‟altres ajuntaments metropolitans. No tenen voluntat de
discutir-ho amb veïns i veïnes, no tenen voluntat real de millorar la qualitat de l‟aire,
com han demostrat anteriorment, i no tenen voluntat real d‟escoltar a les entitats
mediambientalistes de la ciutat o de Catalunya, ni tampoc de defensar la salut dels
nostres veïns i veïnes.
Volen estalviar mals de caps i una resposta que nosaltres creiem un cert punt
demagoga a veïns i veïnes que tenen alguns elements objectius, sobre problemes
de mobilitat en alguns carrers. Per això denunciem aquesta manca de voluntat
política, perquè la sostenibilitat i el mediambient una política central i vagi de la mà
d‟altres polítiques de manera transversal a la ciutat i que això ens costi uns milers
d‟euros cada anys, que creiem que no estan ben invertits. No estan a l‟alçada,
vostès, dels veïns i veïnes d‟aquesta ciutat, de la necessitat de millorar la qualitat de
l‟aire en aquest element. Podem estar d‟acord que la qualitat és el millor, és una
eina fonamental que hem de desenvolupar via el Pla Director.
Parlem de frivolitzar, jo crec que aquí qui frivolitza precisament és la persona que
cada vegada que parla diu aquesta paraula, és una bona paraula, però qui frivolitza
jo crec que és qui l‟anuncia cada vegada respecte als seus votants, respecte a la
seva responsabilitat o responsabilitat política, respecte a l‟afectació sobre el
mediambient i la salut dels veïns i veïnes, i sobre el contracte electoral que vostès
tenien, passo a llegir: “Es una prioridad aumentar las zonas verdes y contra la
especulación urbanística. Consideramos que el entorno natural de l'Hospitalet es
pobre en vegetación y arbolado. El disponer de ellos es una mejora esencial para la
calidad de vida de los ciudadanos. Compromiso número 14.” Yo creo que eso
ustedes no lo están llevando a cabo.
Y otro elemento, yo no mencionaría la política mediambiental y de otros elementos,
el transporte público del “Ajuntament de Barcelona”, si no entendemos el conjunto
del global de la política que está haciendo el ayuntamiento, no coja usted lo que le
interese, coja y entienda el global de la política que hace el ayuntamiento cercano.
Gracias.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 33, de l‟Agència Europea del Medicament, com ja hem comentat
abans, ens abstindrem pel mateix motiu, perquè no han aconseguit els dos equips
de govern de la Generalitat, bé, els dos partits que formen l‟equip de govern de la
Generalitat, arribar a un acord sobre on volen que arribi aquesta Agència Europea
del Medicament
I per la referència que m‟ha fet el Sr. García, comentar-li que sí, que són ben
sabudes les seves intencions sobre la zona del PDU, però també són ben sabudes
les nostres i són que no s‟afecti cap zona, ni la 1, ni la 2, ni la 3. Llavors, és un
motiu més per dir que no.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, la moción 31, pues evidentemente nosotros queremos que se mejore la difusión
y conocimiento de los actos de la ciudad, por lo tanto, obviamente, sin entrar en
más disquisiciones, la votaremos a favor.
La 32, ahora el compañero de grupo, Jesús, hará el posicionamiento.
En cuanto a la 33, hombre, parecería incoherente que votáramos a favor de esta
moción, cuando hemos votado a favor de una que quiere que venga a Hospitalet
¿no? No entendemos, tendrían que haberse puesto de acuerdo para decir lo que
hemos estado hablando antes, por lo tanto, cierta incoherencia, es decir, dar apoyo
a que Barcelona acoja la sede, cuando lo que realmente queremos, si es posible,
es que venga a Hospitalet ¿no? Y si hemos votado anteriormente una moción a
favor de que venga a Hospitalet, pues ahora decir que…dar apoyo a una moción
que se está hablando de que vaya a Barcelona, nos parecería de una cierta
incoherencia, por lo tanto, bueno, nos quedamos con la primera, que ya está
votada, y esta la vamos a votar negativamente, por coherencia, por una cuestión de
coherencia.
Que seguramente la bondad de la moción, en cuanto al proponente, no quería decir
esto, pero dice lo que dice, yo he estado leyéndola otra vez y en el segundo
apartado vuelve a decir lo mismo, habla de Barcelona, por lo tanto, yo creo
sinceramente que se han equivocado, quizás no es su culpa, porque no ha admitido
el otro grupo el hacer la fusión, pero seguramente usted hubiera estado de acuerdo
en que hubiera hablado de Hospitalet, pero en cualquier caso, aunque hubiera sido
abundar en la misma moción, si usted hubiera incluido la palabra Hospitalet aquí,
pues no habría tanta incoherencia, pero no está, bueno, a nuestro modo de ver,
seguramente Sr. Monrós, y no se me enfade, porque ya lo veo, lo ha hecho con la
mejor fe, pero, pero…sí, pero es que yo le digo lo que pienso honradamente y
supongo que usted me va a contestar a mí honradamente lo que piensa.
Pero me refiero a que de alguna manera me parece incoherente votar que a
Hospitalet y luego a Barcelona y por eso la voy a votar en contra, y la verdad es que
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seguramente le doy la bondad con la que usted ha querido hacerla, pero bueno,
dice lo que dice, lo siento mucho pero tengo que votar en contra y de verdad que
me sabe mal, por coherencia. Jesús.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Respecto a la tala de árboles y la moción que hoy debatimos,
quiero estructurar mi intervención en tres partes. En primer lugar explicaré la
moción que hoy se presenta sobre el tema, en segundo lugar explicaré cual ha sido
la gestión de este gobierno sobre este tema, que en este caso también deja mucho
que desear, y para concluir también, por qué no decirlo, presentaré la alternativa
que nosotros desde Ciudadanos proponemos, ya que es necesario criticar todo
aquello que consideremos que esté mal, naturalmente, pero también creemos que
es imprescindible aportar soluciones alternativas y que ustedes intenten tomar nota.
Respecto a la moción que hoy se presenta, Ciudadanos votaremos a favor,
estamos de acuerdo con el primer punto, para impulsar una política de arbolado
que mejore los beneficios medioambientales sobre la ciudad, creemos que en este
punto podemos estar todos de acuerdo.
También estaremos de acuerdo en replantar los árboles eliminados, por otras
especies mejor adaptadas y, sobre todo, que es algo que no dice la moción, pero
que nosotros sí que queremos inculcar y que también lo tenga en cuenta el
gobierno, priorizando en especies cuya polinización presente un menor nivel
alergénico, es decir, que provoque el menor número de alergias posibles en los
ciudadanos, ya que aquellos que sufren alergia en nuestra ciudad, conocen de
primera mano esta situación, y pedimos que también se tenga en cuenta en ese
futuro Plan Director del arbolado de la ciudad.
Y, por último, estaremos a favor de hacer compatibles las aceras y el arbolado con
la accesibilidad de los peatones, otros municipios recubren el alcorque, ganando un
poquito de espacio en la acera y evitando así la tala de árboles y posibles
accidentes, por lo que nosotros también pedimos que se incluya esta posibilidad en
el futuro Plan Director. Y dicho esto, que sería la primera parte, analizaremos la
gestión de este gobierno al respecto.
La pregunta es: ¿por qué tenemos este debate hoy aquí?¿por qué se convocó una
reunión el pasado 13 de enero, para intentar explicar las actuaciones sobre el
arbolado? Y la respuesta es, pues por la mala gestión, la mala gestión y su falta de
transparencia. Falta de transparencia con los grupos políticos, pero sobre todo falta
de transparencia con los ciudadanos que nos están escuchando ahora mismo, que
se han encontrado de buenas a primeras con este problema, sin recibir la
información suficiente. Y también se está hablando de este tema hoy aquí, y en la
reunión, por la presión de algunos partidos que hemos exigido que ustedes
expliquen esta tala de árboles sin ningún tipo de información previa y detallada al
respecto.
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¿Cuál es la situación actual? En teoría ustedes nos explicaron en esa reunión con
el Sr. Pepe Castro, el responsable, la voy a explicar para que ustedes se hagan una
idea, nos informan en la reunión que el Ayuntamiento ha realizado esta tala de
árboles en base a un plan de riesgo del arbolado viario, a un plan de gestión de
poda, a un plan de gestión del arbolado y a un plan estratégico de las calle
arboladas ¿es así o no es así? De momento sí. Según se nos comentó, en dos, tres
meses, se realizaría el Plan Director, que se ha comentado aquí, sobre el arbolado,
que incluiría todos estos estudios, y nosotros sí que es verdad que vemos
necesario realizar este plan, pero también queremos que los vecinos participen en
este Plan, sean informados sobre lo que dice este Plan y también digan la suya,
porque estoy seguro que con más transparencia y más participación, estoy seguro
que esta polémica quizás no se hubiera generado de la forma que se ha generado.
Pero fíjense en la situación, el Ayuntamiento, su gobierno, está realizando una serie
de actuaciones importantes en el arbolado de nuestra ciudad, en base a un Plan
Director que todavía no se ha elaborado, por lo tanto, sin tener en cuenta ni a los
vecinos, sin transparencia y sin participación ciudadana, al final otro postureo más
de este gobierno. Siguen ustedes haciendo como si tuvieran mayoría absoluta y se
lo tenemos que recordar, pero no la tienen, los ciudadanos no les han dado la
mayoría, sino 11 concejales de 27, eso hay que recordarlo también. Por lo tanto,
deberían contar también con los grupos de la oposición en su actividad de gobierno,
y sobre todo, quiero recalcarlo, con los vecinos de Hospitalet, pero participación
real, real, y no postureos a los que nos tienen acostumbrados y que no aportan
soluciones más allá de anuncios, que en muchos casos no se acaban concretando
en soluciones para los vecinos. Y si no que se lo digan a los vecinos que en este
caso se han encontrado con una tala masiva en sus calles sin ser informados.
Ante esta situación y, claro, la falta de transparencia de este gobierno, nosotros qué
proponemos, por favor, algunas medidas ya se las hemos comentado. En primer
lugar, informar a los vecinos sobre ese Plan Director, nosotros queremos que los
vecinos participen y estén enterados de lo que va a suceder en su calle, queremos
que sepan porqué se talan los árboles y dónde y cuándo se tiene pensado reponer,
es su responsabilidad realizarlo, este Plan Director, pero también es su
responsabilidad transmitirlo y comunicarlo a los vecinos. Realizar este Plan es una
propuesta que nosotros también incluíamos en nuestro programa electoral si
gobernábamos. Es su responsabilidad hacerlo, se lo repito, y la nuestra intentar
controlar que lo hagan y lo transmitan de la mejor manera posible.
En segundo lugar, proponemos que, una vez elaborado este Plan Director, se
publique de una forma ágil y accesible en la web de este Ayuntamiento, para que
todos los que estamos aquí presentes y los vecinos, de una forma fácil y sencilla,
podamos conocer las futuras actuaciones de este gobierno sobre arbolado. Así
como las posibles actualizaciones o modificaciones, que tal y como vimos en la
reunión, se pueden realizar, ya que nosotros entendemos que puede haber
modificaciones por varios motivos, pero también creemos que es necesario que los
vecinos las conozcan. Seamos más transparentes, por favor, y demos más
información a los vecinos, que en muchos casos los vecinos tienen la sensación de
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que este gobierno sólo se visualiza a veces para aportar problemas a los vecinos,
en lugar de para aportar soluciones, que es para lo que deberían estar.
Y en tercer lugar, proponemos más información a los vecinos, también en las
acciones sobre el arbolado, ya lo he dicho, yo creo que si se informara a los
vecinos, los vecinos que aquí nos están escuchando, por lo que se tala un árbol y
su fecha de reposición, no podría generalizar, pero si hicieran un poquito más el
ejercicio de transparencia, estoy seguro que un poquito más satisfechos estarían, el
problema es que ustedes, pues no lo han realizado. Por eso también proponemos
que en aquellos árboles talados, en los que se ha dejado el tronco, como bien usted
nos comentó, también se puedan instalar paneles informativos para que los vecinos
puedan leer y puedan conocer la información necesaria sobre ese árbol y su futura
reposición, así como los motivos legales, que los entendemos perfectamente, como
por ejemplo la Ley de accesibilidad que hemos comentado.
Y finalmente, también proponemos que ese futuro Plan Director, ya se lo he dicho al
principio, favorezca las especies menos alérgicas para los ciudadanos, queremos
favorecer la sostenibilidad del medioambiente, pero también favorecer la salud de
los vecinos respecto a las alergias. En definitiva, desde Ciudadanos les
proponemos aquí que apostemos de verdad por la preservación del
medioambiente, por un medioambiente sostenible, saludable con nuestros
ciudadanos, y una gestión transparente de este gobierno, que falta hace, sobre todo
transparencia en las actuaciones de este gobierno, que los vecinos de nuestra
ciudad sepan y conozcan sus actuaciones, no sólo las fechas en las que deben
pagar sus impuestos, como así pasa. Gracias.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí, jo respondré o posicionaré el vot a la moció 31, en principi votarem a favor, sí
que creiem que amb els canvis que s‟han proposat en aquesta moció, millora i
creiem que dóna resposta a les demandes que quan hem parlat amb el portaveu de
Convergència, doncs se‟ns havien explicitat. Creiem també que en el fons
segurament el que es demana una mica de canvi d‟imatge del tema de l‟agenda,
perquè se‟ns han proposat alguns altres exemples d‟agendes d‟altres ajuntaments i
no són més complertes que la que tenim. Recordem que en alguna altra moció en
aquest mandat, ja es va parlar i s‟ha intentat arreglar o millorar el tema de l‟agenda
de l‟Ajuntament, de la plana web. Recordem que aquesta web o aquesta agenda té
RSS, per tant, tothom que es pugui o que vulgui, pot rebre totes les activitats o es
pot posar a la seva agenda totes les activitats que hi ha a aquesta agenda de
l‟Ajuntament.
A més a més, té ja un destacat amb els diferents actes interessants de la ciutat, a
més hi ha un apartat del què fem avui, per tant, es poden veure totes les activitats
que hi ha en aquesta ciutat cada dia. També hi ha un apartat per temàtiques, per
anar més clarament al que es vol informar, també per formats, per tant, creiem que
és una agenda molt àmplia. Llavors, bé, intentarem millorar, agafem aquesta moció
com a millora, però creiem que és una agenda molt àmplia i molt diversa perquè la
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gent se la pugui fer seva, que jo crec que és l‟objectiu final i que és una utilitat per
als ciutadans d‟aquesta ciutat.
Recordem també que a banda d‟aquesta agenda, doncs hi ha una agenda de
cultura, una agenda de joventut i, per cert, ja que ha sortit el tema de cultura, també
recordar que, per exemple, les activitats que es fan en els centres culturals, per part
de les entitats, i que es fa difusió per part de l‟Ajuntament, creiem que no té massa
o no tenen massa adscripció política. Jo animo a que els regidors de l‟Ajuntament o
els que siguin més crítics amb aquesta agenda, doncs visitin les aules de cultura i
segurament es trauran molts prejudicis de sobre, això de viatjar, doncs igual, no? si
va per les aules de cultura segurament aprendrà molt i veurà la diversitat cultural
d‟aquest municipi.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Bé, en primer lloc agrair el to constructiu d‟aquesta moció
que ens aporta el PDECAT i agrair també el posicionament d‟alguns dels grups del
Ple, que crec que han estat constructius. I efectivament, començaré dient que en
aquest procés de Pla, no de tala, com es diu en aquest Ple i em sembla que ja ho
vam parlar a la reunió prèvia, sinó el Pla de replantació, perquè és així, plantarem
1.040 arbres, no talarem 1.040 arbres, plantarem 1.040 arbres, i això vostès ho
saben, poden continuar parlant de tales, però vostès saben perfectament quina és
la diferència entre l‟abans i el després, entre l‟1 de gener i el 31 de març o el 15
d‟abril, quina serà la diferència quantitativa.
En tot cas, més enllà d‟aquesta qüestió, tenen raó, hi ha una qüestió de
comunicació que no ha estat ben resolta en el tema de...amb el veïnat, s‟han
col·locat, com tots saben, cartells, tres dies abans de l‟actuació en aquest arbrat,
s‟ha donat l‟explicació del per què, si era d‟accessibilitat, si era de substitució o per
quina raó era, això és així, i els cartells els van veure vostès i coneixen
perfectament aquesta situació. En qualsevol cas, és veritat que si això genera
alarma en un, en deu, en quinze veïns, doncs lògicament alguna cosa no hem fet
bé.
En qualsevol cas, estem continuant treballant en aquest Pla d‟arbrat, en aquest Pla
de millora de l‟arbrat, doncs alguns dels suggeriments que han sortit aquí ja s‟han
adoptat, perquè estaven previstos, el tema de posar un cartell a cada arbre de
substitució, això és una cosa que ja està en marxa.
I referint-me en concret a la moció, a mi m‟agradaria parlar de tres coses, vostès
saben perfectament els estudis previs que s‟han fet per fer aquest Pla Director, un
Pla Director que ens marcarà les actuacions en els propers deu anys, sobre el
conjunt dels 20.000 arbres que tenim, tant en els carrers, com en el espais verds,
que vénen derivats de tres estudis, que ja s‟han citat aquí, tres estudis que ens han
donat tota la informació per poder començar a treballar, és a dir, els estudis
permeten iniciar actuacions, no necessitem culminar un Pla Director per fer un pla
de substitució d‟arbrat, perquè si ja està ben definit en l‟estudi de risc i en el Pla
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Estratègic de carrers-arbrats, perfectament podem anar fent aquesta feina de
substitució i, per tant, d‟aquests estudis tindran vostès tota la informació, aquest és
el compromís i coneixen perfectament que la situació i la voluntat de l‟Àrea en
aquest sentit.
Ara bé, començar a parlar de improvisació, de no sé què, de manca de planificació,
Sr. Nieto, no, o sigui, no, centenars d‟arbres talats, vostè ja ha mentit abans, vostè
ha mentit abans, ha mentit amb el Pla de Qualitat de l‟Aire, donant dades errònies, i
aquí vostè té tot l‟informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la
Generalitat, amb la que treballem colze a colze, que d‟alguna manera li desmuntarà
tot el seu argument amb el que aquí ha estat explicant-nos contes de la Xina. I ara
parla de centenars i vostè ha vist, no vostè, la Sra. Ana González ha vist un número
en una graella d‟una presentació i d‟aquell número a la realitat n‟hi ha una distancia
de centenars i, per tant, vostè ve aquí i parla de centenars, i amb això queda
invalidat, perquè parla del que no sap, i li dic honestament.
Sobre la qüestió del objectius de la millora que aquí s‟ha comentat, absolutament
d‟acord, necessitem més cobertura verda, de més qualitat, hem de anar superant
aquesta fase de la unitat-arbre per habitant, que era l‟element, diguem-ne, de
“contatge” que teníem històric, en aquest moment la cobertura verda en percentatge
és, des d‟un punt de vista tècnic, el que s‟ha dotat a la majoria d‟ajuntaments a
Europa, i estem seguint aquesta lògica de tenir arbres més grans i de més qualitat
en zones on puguin viure d‟una forma raonable i això és el que estem intentant. I
l‟Ajuntament de Barcelona està fent el mateix, abans s‟ha llegit aquí un tros d‟una
nota de premsa que diu el mateix i que significarà, no com nosaltres, no, significarà
l‟eliminació de milers d‟arbres, nosaltres no eliminarem milers d‟arbres, ni pensarne.
En tot cas, sí que tenim o estem constrenyits per dues qüestions, una, aquest Pla
de millora d‟arbrat i, dos, una qüestió d‟accessibilitat en els carrers. Tenim carrers
que no compleixen normatives d‟accessibilitat i, en definitiva, i li vam dir també les
dades a la reunió, tenim 2.200 arbres que en aquests moments no compleixen amb
normes d‟accessibilitat, no hi ha cap voluntat d‟eliminar 2.200 arbres. I n‟hi ha
voluntat de continuar tapant els forats amb resina permeable, ja tenim un contracte
per aquest any 2017 de 1.200 escocells més, i això ja està contractat, no m‟ho
invento, no forma part d‟aquest Pla, perquè això ja ho teníem definit de l‟any
anterior. I, per tant, a la vegada que anem replantant arbres, recanviant arbres de
millor qualitat, també farem aquesta acció de tapar escocells, que ens permeti
guanyar espais en aquelles voreres on puguem.
I, en tot cas, n‟hi ha un compromís afegit, que és que els carrers que ara no
compleixen, com els de Sanfeliu, que el que hem fet és una passarel·la entre
Miralta, un tros de Sanfeliu i Poeta Llombart, perquè pugui discórrer la gent que té
mobilitat reduïda, en aquests carrers, quan s‟ampliïn, perquè per Pla de Mobilitat
s‟han d‟ampliar les voreres a tres metres i mig, tindran una reposició d‟arbres i, per
tant, tornaran a tenir arbres i a Sanfeliu tornarà a haver-hi arbres en espais on ara
no n‟hi ha, per compensar aquests que s‟han tallat. I tot això ho vaig explicar a la
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reunió, el que passa és que vostè Sr. Nieto no hi era i, a més a més, explica coses
que no són veritat.
Dit tot això, torno a l‟inici, agrair el to constructiu d‟aquesta moció, crec que el que
persegueix és la voluntat del govern, que és tenir una cobertura verda i uns arbres
de més i millor qualitat al conjunt de la ciutat i en aquest camí, tenen el govern al
seu costat. Moltes gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies. Pel posicionament sobre l‟última moció del grup del PDECAT, nosaltres
la votarem favorablement, no sé, segurament perquè també tenim una voluntat
d‟interpretar. Jo quan entenc que quan el Sr. Monrós a la seva moció ens parla que
Barcelona sigui la propera seu de la AEM...

SRA. ALCALDESSA
S‟ha quedat sense temps, imagino que volia dir que estava parlant de la gran
Barcelona en comptes de Barcelona. Acabem la frase, però ho deixem aquí, el
posicionament seria a favor. No sé si el Sr. Monrós vol dir alguna cosa.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
En primer lloc, agrair, bé, crec que les tres mocions han estat aprovades, per
nosaltres, pel Partit Demòcrata, i especialment per mi, les mocions no són una eina
de confrontació, són una eina de construcció, i agraeixo el to de l‟equip de govern
en aquesta moció, doncs perquè en el seu moment, i crec que ho deia el Sr. Rafa
Jiménez, vam parlar de tala indiscriminada, lògicament perquè no teníem cap
element de coneixement del per què s‟estava fent en diversos barris alhora i en
diverses situacions que no coneixíem. Per tant, no “nos duelen prendas” de
rectificar coses quan un té el coneixement, a més a més, ens ho han explicat i per
això, torno a repetir, les nostres mocions mai seran una eina de confrontació, sinó
de construcció, perquè, abans ho deia, nosaltres hem vingut al servei dels
ciutadans a aportar el nostre gra de sorra a on estem, en aquest moment estem a
l‟oposició, lògicament, nosaltres des de l‟oposició volem fer una oposició
constructiva, que pot ser més o menys dura, però sempre serà constructiva.
Sr. Miguel García, no, no, no estic enfadat perquè vostè hagi votat que no, ni molt
menys. Crec que el Sr. Fran Belver ho anava a explicar una mica, però bé, si
m‟equivoco la nostra voluntat, o sigui, primera, la candidatura de l‟oficina aquesta és
Barcelona, nosaltres el recolzament de Barcelona és indirectament, si ve a
Barcelona, les possibilitats que pugui venir a Hospitalet o que Hospitalet surti
beneficiada és aquesta i aquest era l‟esperit de la moció. Podríem demanar que
anés directament a l'Hospitalet, sí, però resulta que no ha presentat candidatura
l'Hospitalet, que jo sàpiga, i per tant, des d‟aquesta voluntat demanem que vingui a
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Barcelona, perquè si ve a Barcelona, segurament des de l'Hospitalet podrem
“apretar” o podrem negociar que vingui i tal. És l‟únic matís, o sigui, pot semblar
molt diferent, però les coses no passaran per casualitat, sinó passaran per d‟altres
coses, a l'Hospitalet directament no vindrà si no ve a Barcelona.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Rápidamente, por la alusión que comentaba el Sr. Iván Nieto, hemos pasado de la
política quántica, el regidor que a veces está y a veces no, la lectura de mentes y a
saber lo que piensa y lo que trabaja otro regidor. Nosotros seguimos defendiendo
exactamente lo mismo que decíamos en el programa, exactamente lo mismo. En el
acuerdo de gobierno que usted ha llamado contrato parece, pero es un acuerdo de
gobierno, antes lo hacían también ustedes, pone exactamente y trabaja
exactamente en la misma dirección y cuando hablo de frivolizar, lo digo porque
alterar la realidad para construir argumentos, al final lo que hace es restarle
importancia a ese problema y nosotros creemos que tanto la calidad del aire, como
el tema del arbolado es un tema muy importante. Antes, cuando hablaba de calidad
de aire, hablaba de que estaba muy a favor de que se tuvieran en cuenta los
criterios de la Organización Mundial de la Salud, porque a mí sí que me preocupa, y
que hay unos elementos que hay que legislar a nivel normativo, a nivel general, que
es un tema que sí que me preocupa y con lo cual, en ese sentido, trabajo y
trabajaré mal que le pese a mucha gente. Y me reitero, pensábamos y hablábamos
de esa forma y seguimos actuando y hablamos de esa forma.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, una pregunta al Sr. Pepe Castro. De la propuesta que hicieron, hay 500 árboles
menos, hay una propuesta de eliminación o no de los árboles, de la cifra.

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí, usted haga su intervención.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
¿El Plan Director se ha discutido con alguna entidad de la ciudad, grupos
municipales? Vale, ya está. ¿El medidor que tenemos en Torrente Gornal recoge
todos los contaminantes que tenemos en la ciudad o de los más importantes?
Gracias.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Dos cuestiones. No, es que, claro, aquí a veces se rasga la gente las vestiduras,
porque dice, no, es que nosotros somos los mismos y tal, no, pues mire usted Sr.
Christian, no es verdad, se ha adaptado su discurso, perdón, Sr. Rafa, usted ha
adaptado su discurso a lo que el gobierno…, al que le paga, está claro. Eso es lo
que molesta y se lo he dicho más de una vez, lo que molesta es ver sus posiciones
actuales, si son esas, si son las propias, las que usted tenía, las entendemos, no
hay ningún problema, pero entonces porqué engañó usted a los señores que lo
votaron diciéndoles que usted llevaba esto y esto y esto, y luego está aquí votando
en contra. Sí hombre, sí, no haga usted así, que es la verdad hombre, que todos
hemos leído lo que usted ha dicho y eso es lo que nos molesta, no que usted
trabaje, que le animamos a que trabaje, a que luche, pero vamos, la conciencia, es
lo que le he dicho muchas veces, no, hombre, no, tendrá que aguantarlo, porque es
lo que ha pasado y usted ha cambiado su forma de pensar o si la tenía, diga no, es
que yo era así y me presenté allí para disimular, para quitarles votos a otros, puede
ser. Pero en cualquier caso, lo que queremos es que trabaje, no creo que no
queremos.
Y, Sr. Monrós, es verdad que yo le doy la buena fe a esta moción, pero claro, aquí,
si usted en el segundo apartado hubiera puesto, una vez Barcelona, como usted
bien explica, es la sede la que nos posiciona a nosotros, desde ahí vamos a
intentarlo, lo hubiera puesto específicamente, haremos fuerza para que venga a
Hospitalet, al salir la palabra Hospitalet yo estoy votando para que se trabaje y tal.
Que lo va a hacer, perfecto, que es la idea, pero claro, había una incoherencia en
votar una cosa y la otra. Y ya le digo, seguramente, en el futuro, tendrá usted la
posibilidad y entonces se lo votaremos a favor, de decir, oiga, nosotros queremos
que ahora que está en Barcelona esa sede, luchemos para que venga aquí, yo lo
votaré a favor con mucho gusto. Lo he hecho por una cuestión de coherencia, no
porque le niegue la buena fe a la moción y demás, pero a veces no se entiende,
viendo los títulos, lo explicas por ahí, ha votado a favor de Barcelona y a favor de
Hospitalet, es una incoherencia, por lo tanto, lo hemos hecho así, pero ya le doy la
buena fe, por eso le decía, no se enfade, porque se lo explicaré bien, porque no
creo que usted haya tenido…lo que me hubiera gustado y he echado de menos,
evidentemente, es que la hubieran fusionado, pero bueno, sus compañeros de
Pleno no han querido.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, bé, el Sr. Nieto insisteix. Mire, vamos a ver, los datos son los datos y usted ha
mentido, punto.
La estación que tenemos de observación de contaminación en Torrente Gornal, da
los datos que da, si usted se quiere inventar una red nueva, se la inventa, la
propone a la Generalitat de Cataluña y si se la aceptan, encantados de la vida, ya lo
ha propuesto usted antes.
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Mire, le he dicho que había 2.200 árboles, usted ahora ha sacado 500 a colación,
hay 2.200, no, yo le he dicho que había 2.200 en una situación que afectaban la
accesibilidad, se lo he dicho, y usted ha dicho centenares y centenares es un
número indeterminado y con esa indeterminación usted lo tiene muy fácil para
acabar enredando o mintiendo.
Sigo, tercera cuestión, responsabilidad política, y las de ustedes ¿cuáles son? ¿no
tienen nunca?¿cuál es su altura de miras? ¿siempre es y tu más? Oiga, nosotros,
no, perdone, usted me está insistiendo en una cuestión, responsabilidad política,
absoluta sobre esta cuestión, he dado todas las explicaciones, y las volveremos a
dar y espero que usted venga, porque así las podrá recibir de primera mano.
Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, senzillament per acabar amb el que deia al principi. Nosaltres entenem en el
tema aquest de l‟Agència Europea del Medicament, entenem que quan parla el Sr.
Monrós, parla de la gran Barcelona, l‟aposta que s‟ha fet des de la Generalitat és
perquè a Barcelona s‟ubiqui aquesta Agència Europea del Medicament, i el que
nosaltres ja estem treballant i ja portem temps treballant amb l‟Agenda Acció, que
és la Generalitat que treballa en aquesta direcció, perquè tinguin en compte la
nostra ciutat en aquest element.
I ara, permetin-me, amb permís del Sr. Pepe Castro. Sr. Iván, pregunte quién
decidió y bajo el mandato de qué concejal se puso la estación de medición en el
Torrente Gornal, a lo mejor eso le aclara muchas cosas.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat...no, a ver, no perdona, es que... no, no hay alusiones, hay
una contestación, has hecho una pregunta, se te ha contestado, eso no son...

Parla el Sr. Nieto sense micròfon.

A ver, Sr. Nieto, no hay alusiones, no hay alusiones, hay una contestación, no hay
alusiones, porque a ver, entramos en una polémica absurda. No hay alusiones, ya
está.

Parla la Sra. Carballeira sense micròfon (Dictadura Núria Marín).

Pues lo que usted diga.
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Parla el Sr. Belver sense micròfon (Eso que dices es una barbaridad)

Sr. Belver, por favor.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 31, 32 i 33; adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 31.- PER MILLORAR LA DIFUSIÓ I CONEIXENÇA DELS ACTES DE
LA CIUTAT.
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:
Els més de 12 quilometres quadrats que té la ciutat de l‟Hospitalet, la seva densitat
de població (20.837 hab./km2), la seva composició en sis districtes i 13 barris i les
vies del tren que trenquen la ciutat poden ser alguns dels motius que expliquin la
manca de connexió i comunicació entre els barris de la nostra ciutat.
Aquest fet, fa que gran part de la ciutadania sigui desconeixedora de gran part de
les activitats i actes que es duen a terme al conjunt de la ciutat.
A més, aquesta desconeixença també va en detriment de les entitats i associacions
de la nostra ciutat les quals, quan organitzen algun esdeveniment i atesos els
recursos limitats dels quals disposen, veuen com és molt complicat fer difusió al
conjunt de la ciutat.
Considerem que és important enfortir el sentiment de pertinença i l‟orgull de ciutat.
Això passa per tenir una ciutat amb qualitat de vida (neta, cívica i segura) però
també per enfortir la cultura popular, la connexió entre els barris i la convivència i
coneixença del conjunt de la ciutat.
És cert que a la pàgina web de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet existeix un apartat
d‟agenda però també és cert que aquest apartat és millorable i que es poden dur a
terme nous sistemes com, per exemple, la creació d‟una aplicació mòbil.
Entenem que per facilitar la cerca d‟actes per part de les persones interessades
caldria organitzar-los per dies i, a la vegada, distingir-los segons la seva tipologia
(cultura, infantil, esport, polític,...). Cal dir que actualment els actes de l‟agenda ja
estan organitzats segons tipologia però creiem que aquesta no respon als criteris de
cerca de la ciutadania. Per exemple: a l‟apartat “arts escèniques” trobem activitats
com l‟hora del conte que potser seria més adient que formessin part de una nova
tipologia anomenada “activitats infantils” o “activitats familiars”.
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A més, i que degut a que moltes entitats desconeixen que poden fer arribar la
informació dels seus actes a l‟ajuntament per tal que aquest en faci difusió a la seva
agenda, caldria comunicar a totes les entitats les dades de contacte de l‟equip que
gestiona l‟agenda per tal que, si volen, puguin fer arribar informació sobre les seves
activitats.
Per aquests motius, el grup municipal de Convergència- PDECAT proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a re dissenyar l‟apartat d‟agenda de la
plana web municipal amb l‟objectiu de fer-la més dinàmica, eficient i interactiva.
SEGON.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a dissenyar i posar en funcionament
una aplicació mòbil amb l‟agenda de la ciutat.
TERCER.- Dur a terme una campanya publicitària als mitjans de comunicació de la
ciutat amb l‟objectiu de donar a conèixer l‟aplicació d‟agenda així com el nou
disseny d‟aquesta.
QUART.- Que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet proposi als mitjans de comunicació de la
ciutat inserir un destacat amb el link per accedir a l‟agenda.
CINQUÈ.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a comunicar i facilitar al conjunt
d‟associacions i d‟entitats de l‟Hospitalet les dades de contacte de l‟equip que
gestiona l‟agenda per tal que aquestes puguin fer arribar les activitats i
esdeveniments que realitzin.
SISÈ.- Donar trasllat a totes les entitats de la ciutat.

MOCIÓ 32.-

PER CONSERVAR L’ARBRAT DE LA CIUTAT.

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:

Són diverses les raons que evidencien que els arbres són un element necessari i
vital dins de qualsevol poble o ciutat.
De fet, si a les grans ciutats ni hi hagués arbres, el trànsit faria quasi impossible
viure en elles ja que no hem d‟oblidar que la seva existència millora la qualitat de
l‟aire atesa la seva funció d‟agent actiu que redueix la contaminació atmosfèrica.
Els arbre generen oxigen, absorbeixen diòxid de carboni i retenen la pols i les
partícules que es mantenen en l‟ambient. A més, l‟existència d‟arbres també ajuda a
mitigar els sorolls molestos de les grans ciutats ja que el seu fullatge fa d‟aïllant
acústic retardant, i inclús en alguns casos detenint les ones sonores.
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A part de tot això, l‟existència d‟arbres a la ciutat també influeix al clima atès que
augmenten la humitat, generen corrents d‟aire i constitueixen pantalles contra el
vent, la pluja o els raigs solars.
Dins els beneficis que proporciona l‟existència d‟arbrat a la ciutat, no hem d‟oblidar
que la seva presència als nostres carrers són un element compensador de la fredor
dels edificis, del ciment, i proporcionen a la ciutadania beneficis estètics, socials i
psicològics.
Els arbres son, en definitiva, un element essencial per tal de garantir la salut, la
qualitat de vida i el benestar de la seva ciutadania.
Si l‟existència d‟arbres és important a qualsevol ciutat o poble, ho és encara més en
el cas de les grans ciutats (com és el cas de L‟Hospitalet) atès que estan sotmeses
a nivells de contaminació més elevats que, a més, es veuen agreujats segons les
condicions meteorològiques.
Durant els darrers dies hem pogut observar com l‟Ajuntament de l‟Hospitalet ha
eliminat, al·legant motius d‟accessibilitat, una gran quantitat d‟arbres de la ciutat fet
que ha provocat que certs carrers hagin perdut la totalitat dels seus arbres.
Cal insistir en que qualsevol actuació que comporti la disminució de l‟arbrat de la
ciutat ha d‟anar acompanyada d‟altres actuacions de noves plantacions que
compensin les unitats que es perden.
Però encara més important que compensar les unitats que perden és aprofitar
aquestes intervencions per a millorar la qualitat de l‟arbrat de manera que les
substitucions i compensacions es facin amb espècies millor adaptades, més
resistents, que requereixin menys actuacions de poda, que garanteixin la funció
fotosintètica durant tot l‟any i, per tant, que millorin els beneficis i la seva aportació
mediambiental a la ciutat.
Entenem que, certament, alguns dels arbres situats a les voreres de la nostra ciutat
poden presentar algun problema en termes d‟accessibilitat però també és cert que a
hores d‟ara existeixen diverses solucions (com, per exemple, omplir l‟escocell amb
resina permeable) que poden solucionar en determinats casos el problema sense
necessitat d‟eliminar l‟arbre.
A més, cal recordar que al ple municipal que es va celebrar el 29 de novembre de
2011, aquest grup va presentar una moció per rehabilitar i anivellar els escocells
dels arbres de la ciutat. Tot i que la moció va ser rebutjada, el debat va servir per
posar en evidència que el govern municipal compartia la proposta d‟omplir els
escocells dels arbres en determinats casos quan aquesta solució permetés millorar
les condicions d‟accessibilitat sense eliminar l‟arbre.
Per aquests motius, el grup municipal de Convergència-PDECAT proposa al Ple de
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Instar a l‟Ajuntament de L‟Hospitalet a impulsar una política d‟arbrat que
millori els beneficis mediambientals sobre la ciutat i ampliï progressivament la
cobertura verda sobre el sòl urbà.
SEGON.- Instar a l‟Ajuntament de L‟Hospitalet a replantar els arbres que s‟hagin
d‟eliminar en el marc del Pla Director de l‟arbrat de la ciutat, substituint-lo per
espècies millor adaptades i en els emplaçaments on sigui possible la seva
plantació.
TERCER.- Instar a l‟Ajuntament a estudiar les possibles alternatives tècniques que
facin compatible el manteniment de l‟arbrat en les voreres de la ciutat amb les
condicions d‟accessibilitat que d‟acord amb la legislació vigent s‟han de disposar en
la xarxa viària pública.
QUART.- Donar trasllat dels acords d‟aquesta moció a les associacions de veïns,
AMPA‟s i entitats i associacions ecologistes de la ciutat.
MOCIÓ 33.- PER DONAR SUPORT A QUE BARCELONA ACULLI LA SEU DE
L’AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDICAMENT.
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, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; 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; amb 5 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; 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, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
L‟Agència Europea del Medicament (EMA) és l‟organisme de la Unió Europea
encarregat de la supervisió i avaluació dels fàrmacs d‟ús humà i veterinari a més de
la promoció de la innovació i investigació farmacèutica.
Actualment l‟EMA té la seu a Londres però arran del Brexit haurà de traslladar-se a
un país membre de la UE i en aquest sentit, s‟obre una oportunitat perquè
Barcelona aculli la seu de l‟EMA.
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Catalunya compta amb 230 laboratoris farmacèutics, xifra que gairebé representa el
50% del total estatal. La producció farmacèutica catalana representa el 3,5% de
l‟europea i s‟assimila a la d‟estats com Dinamarca (3,7%), Suècia (3,6%) o els
Països Baixos (4%). Cal tenir en compte que el nostre país ha consolidat un clúster
de biociències com un dels grans pols biotecnològics europeus essent un motor de
recerca, desenvolupament i innovació de la indústria catalana a més de generar de
forma directa i indirecta un gran nombre de llocs de treball.
Amb l‟objectiu d‟impulsar que Barcelona sigui la seu de l‟EMA el Govern de la
Generalitat ha creat una comissió formada per diferents departaments
(Vicepresidència, Empresa i Coneixement, Salut, Afers i Relacions Institucionals i
Exteriors i Transparència).
L‟arribada de l‟EMA a Barcelona com a agent regulador europeu afavoriria
l‟establiment i creació d‟empreses del sector farmacèutic i biotecnològic a més d‟un
impuls a la recerca vinculada a les institucions sanitàries establertes a l‟Hospitalet
tals com l‟Hospital Universitari de Bellvitge o l‟Institut Català d‟Oncologia.
Per tant, considerem una gran oportunitat en termes de generació de llocs de feina
de qualitat i de promoció de la salut per la nostra ciutat i pel conjunt de l‟àrea
metropolitana el fet que Barcelona aculli la seu de l‟EMA.
Per aquests motius, el grup municipal de Convergència- PDECAT proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet es posi a la disposició de la comissió
creada pel Govern de la Generalitat per col·laborar-hi i treballar amb l‟objectiu que
Barcelona sigui la propera seu de l‟EMA i l‟Hospitalet en surti beneficiat.
SEGON.- Avaluar l‟impacte per la nostra ciutat que suposaria l‟arribada de l‟EMA a
Barcelona i potenciar-ne al màxim els beneficis.
TERCER- Donar trasllat d‟aquesta moció a l‟IDIBELL, associacions de veïns i
farmàcies de la ciutat.

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

CIUTADANS


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 20 de desembre
de 2016, per la regidora del grup polític municipal Ciutadans, Sra. M. Carmen
Esteban Fernández, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
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escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que
literalment diu:
“Respecte al prec veu formular a la sessió plenària de data 20 de desembre de
2016, i segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a, en relació a
la sol·licitud d’una relació de les urgències que s’incorporin a les sessions de la
Junta de Govern Local, us comunico que es pot proposar que, immediatament a la
finalització de la sessió de la Junta de Govern Local, la Secretaria Tècnica de la
Junta de Govern Local, remeti als grups municipal la relació dels acords aprovats i
que s’hagin incorporat a l’ordre de dia per via d’urgència. En el cas que no s’hagi
inclòs cap, que és l’habitual, també s’informarà que no hi ha hagut urgències.”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 20 de
desembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal Ciutadans, Sr. Jesús
Martín González, 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 su pregunta realizada oralmente en el Pleno del pasado 22 de
diciembre de 2016, sobre agilidad en las respuestas a instancias presentadas por
su grupo, le comunico que me doy por enterado de su petición.
Atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 20 de
desembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal Ciutadans, Sr.
Rainaldo Ruiz Narváez, 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 i Vallès, que
literalment diu:

“Respecte a la pregunta oral que veu formular a la sessió plenària de data 20 de
desembre de 2016, 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 24 de
gener de 2017, en relació a si el Govern municipal és conscient de que l’ús de la via
d’urgència és excepcional i de l’adequació a la legalitat d’aquesta forma d’actuar de
la Junta de Govern Local, us comunico el següent:
L’excepcionalitat de la utilització d’una via o una altra sempre és derivada de les
circumstàncies que la motiven. Si bé es veritat que les dues últimes sessions de la
Junta de Govern Local de l’any 2016, el nombre dels acords aprovats per urgència
va ser important, també és veritat que en el còmput anual de l’exercici 2016, els
acords tramitats per la seva aprovació per via d’urgència no arriben, a tot estirar, al
5 per cent.
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Recordem també que el nombre important dels acords portats d’urgència a la Junta
de Govern a finals d’any, es conseqüència de l’obligació que estableix la normativa
pressupostària local, que estableix el principi d’anualitat pressupostaria, que obliga
que les despeses de l’exercici 2016 s’hagin d’aprovar en el mateix exercici.
En quant a la seva legalitat, estem totalment segurs. La tramitació si és urgent però
l’aprovació no es diferencia dels altres acords que sí figuren en l’ordre del dia de la
sessió de la Junta.
La regulació d’incloure per raons d’urgència propostes d’acord està admesa a
l’article 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, d’aplicació a la Junta per remissió de l’article 113.1 del mateix
reglament. Aquesta possibilitat també està recollida en l’article 38.4 del Reglament
Orgànic del Ple de l’Ajuntament.
També recordar que tots els acords sotmesos a l’aprovació de la Junta,
independentment de la seva tramitació ordinària o urgent, prèviament han estat
informats favorablement per l’assessoria jurídica, fiscalitzats per la Intervenció
General i comprovat la seva adequació formal al procediment legal per la Secretaria
Tècnica de la Junta de govern Local.”
ICV-EUiA-PIRATES-E


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 20 de
desembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATESE, Sr. Ivan Nieto Martínez, 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:

“Senyor,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del Ple de data
20/12/2016, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple,
a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el pròxim
dia 24/01/2017 en relació a: “...vam fer una pregunta al darrer Ple sobre l’encàrrec
enviat a La Farga i concretar sobretot la petjada ecològica del consum que tindrà de
nou l’espai de..., ho diré, de la pista de gel, correcte, doncs és fàcil, respon que no
hi ha capacitat tècnica des de La Farga, doncs creiem que la fórmula més fàcil és
comparar el consum que hi ha un mes natural normal sense activitat amb el mes
que tindrà el consum de la pista de gel i comparar l’emissió de CO2 i residu
radioactiu, no hi ha més, només això. Gràcies.
Resposta:
Atès que a data d’avui no hem rebut la factura de la companyia Endesa Energia
S.A.U. corresponent als consums dels mesos de desembre i gener (la Pista de Gel
va tenir lloc durant els dies 2 de desembre de 2016 fins al 8 de gener de 2017).
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Ens és impossible donar una resposta a la pregunta.
En el moment que rebem l’esmentada factura, farem la comparativa corresponent i
els informarem al respecte.
Atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 20 de
desembre de 2016, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiAPIRATES-E, Sra. Juliana Carballeira Pascual, 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:

“Senyora,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
22/12/2016, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple,
a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper
dia 24/01/2017 en relació a: “La primera pregunta era sobre quant de temps
triguen en respondre una instància, perquè tenim una veïna reclamant una resposta
des del 23 de juny del 2015, per un ús inadequat d’uns parterres al barri de la
Florida, i ens agradaria saber quant temps més...”
Resposta:
En data 23 de juny de 2015 es va rebre instància a l'Oficina de Gestió d'Incidències
amb número de Registre General d’entrada 31300 on es demanava “facin
pedagogia de que es un espai comú del veïns i s’ha de cuidar i respectar per la qual
cosa demanen una solució”.
En data 26 de juny de 2015 l’Oficina de Gestió d’incidències va contactar
telefònicament amb la senyora i se li va informar que des del nostre servei
s’enviarien agents cívics i que la incidència també es passaria al servei de Guàrdia
Urbana.
Des d’aquesta data els agents cívics han actuat a la zona, amonestant als
ciutadans que han incorregut en comportaments incívics.
Tanmateix, des d’aquesta data, per part del servei de Guàrdia urbana, s’han
realitzat 5 denuncies a propietaris de gossos.
Ben atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 20 de
desembre de 2016, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-
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PIRATES-E, Sra. Juliana Carballeira Pascual, 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:
“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 20 de desembre de 2016, en relació a
l’enllumenat del “correcan” de Can Buxeres, l’informo:
El nou “correcan” de Can Buxeres és un espai naturalitzat de prop de 3000 m2 que,
a diferència de l’àrea d’esbarjo per a gossos, que dista uns 100 m., no contemplava
inicialment instal·lació d’enllumenat.
Arran d’un acord amb un conjunt d’usuaris del nou “correcan” està previst instal·lar
dos focus orientats a l’espai que ocupa, adossats a columnes d’enllumenat
existents a tocar, per dotar d’un enllumenat general a la zona.
Atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 20 de
desembre de 2016, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiAPIRATES-E, Sra. Ana González Montes, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel regidor de Benestar Social, Sr. Jesús
Husillos Gutiérrez, que literalment diu:

“Senyora,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 20 de
desembre de 2016 en relació al cost del servei de pediatria del CUAP indicar-vos
que el responsable del CatSalut ens ha comunicat que:
De les despeses anuals (700 mil), gairebé el 93 % són despeses de personal
(d’aquest import un 83% correspon a metges pediatres i un 17% a infermeria
pediàtrica). El 7% restant es distribueix principalment entre despeses de fungible
pediàtric, farmàcia i petit instrumental/equipament.
Atentament,”

CUP-POBLE ACTIU


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 20 de
desembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal CUP-Poble Actiu, Sr.
Christian Giménez Márquez, 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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“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 20 de desembre de 2016, en relació al
reciclatge d’envasos a l’edifici de l’Ajuntament, l’informo que no hi ha cap edifici
municipal que compti amb servei de recollida d’envasos, atès que de la pròpia
activitat administrativa de l’Ajuntament no se’n generen aquests tipus de residu,
però, no obstant, recollim la seva indicació i fem la valoració.
Altrament, com la resta de ciutadanes/dans, tenen a la seva disposició les bateries
de contenidors ubicades als carrers de la Ciutat.
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 7 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
11 i 13 de gener 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. 2382, de 11 de gener de 2017
“Jesús A. Martín González, regidor del Grup Polític Municipal de Ciutadans de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada en el proper Ple Ordinari
del dia 24 de gener de 2017.
Exposició de motius:
A l'any 2015 existia un ajut amb el nom: “Subvenció per a la supressió de barreres
arquitectòniques en edificis d'ús residencial” tal i com es pot comprovar a l’enllaç:
https://seuelectronica.l-h.cat/tramits/detalltramit.aspx?1JLhxVh87LBrtaPG21odD72QZ9m8NOM8nehuGlLYPPFYqazB

Pregunta:
Conèixer els motius pels quals no s’ha tornat a convocar aquesta subvenció i si hi
ha previsió de tornar a obrir la convocatòria.”
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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:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 2382 i data 11 de gener de 2017, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de gener de 2017, en relació a la
convocatòria de “Subvenció per a la supressió de barreres arquitectòniques en
edificis d’ús residencial”, l’informo:
L’any 2016 el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va obrir
una CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA
REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL I HABITATGES DE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA, adreçades a propietaris, comunitats de
propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i a propietaris únics d’edificis
d’ús residencial i d’habitatges, per a la rehabilitació d’elements comuns i habitatges
amb l’objectiu de fomentar les actuacions adreçades a la rehabilitació del parc privat
existent d’edificis residencials i d’habitatges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
destinats a residència habitual i permanent, per tal d’incidir en la qualitat de vida de
la ciutadania, la millora de les condicions d’habitabilitat i la millora del paisatge urbà.
Aquesta convocatòria incloïa la realització d’obres per a la supressió de barreres
arquitectòniques.
Atentament,”

2.- RGE núm. 3464, de 13 de gener de 2017
“Miguel García Valle, portavoz 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 con el fin de que sea contestada en el
próximo Pleno Ordinario del día 24 de enero de 2017.
Exposición de motivos:
Después de las diversas reuniones y comisiones mixtas en las que ha participado
este gobierno municipal durante el año 2016 para avanzar en las obras de las
estaciones de la L10 en L’Hospitalet de Llobregat en la que la alcaldesa ha
escenificado una notable sintonía con el Govern de la Generalitat hasta el punto de
participar en los actos reivindicativos de traspaso de las infraestructuras de
cercanías organizados por el Govern de la Generalitat y ante la constancia de falta
de avances.
Pregunta:

…/…

219

¿Pretende el Gobierno municipal constituir nuevas comisiones mixtas con las
conselleries de economía y de territori i sostenibilitat para adelantar la obertura de
las estaciones del metro de la línea 10 en el término municipal de L'Hospitalet?”

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 i Vallès, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 3.464 i data 13 de gener de 2017, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a si el Govern pretén constituir
noves mixtes amb les conselleries d’economia i de territori i sostenibilitat per
avançar l’obertura de les estacions de metro de la línia 10 al terme municipal de
l’Hospitalet, us comunico que, a aquest respecte, ja existeix una Comissió Mixta i es
reuneix periòdicament.”

3.- RGE núm. 3465, de 13 de gener de 2017
“Miguel García Valle, portavoz 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 con el fin de que sea contestada en el
próximo Pleno Ordinario del día 24 de enero de 2017.
Exposición de motivos:
Después de las diversas reuniones y comisiones mixtas en las que ha participado
este gobierno municipal durante el año 2016 para avanzar en las obras de las
estaciones de la L10 en L’Hospitalet de Llobregat en la que la alcaldesa ha
escenificado una notable sintonía con el Govern de la Generalitat hasta el punto de
participar en los actos reivindicativos de traspaso de las infraestructuras de
cercanías organizados por el Govern de la Generalitat y ante la constancia de falta
de avances.
Pregunta:
¿Contempla el gobierno municipal plantear al Govern de la Generalitat alguna
fórmula concreta de financiación de las obras de las estaciones de la L10?”

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 i Vallès, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 3.465 i data 13 de gener de 2017, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a si el Govern municipal
contempla plantejar al Govern de la Generalitat cap fórmula concreta de
finançament de les obres de les estacions de la L10, us comunico que no està
contemplat, atès que la proposta li correspon fer-la al Govern de la Generalitat.”

4.- RGE núm. 3468, de 13 de gener de 2017
“Miguel García Valle, portavoz 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 con el fin de que sea contestada en el
próximo Pleno Ordinario del día 24 de enero de 2017.
Exposición de motivos:
Después de las diversas reuniones y comisiones mixtas en las que ha participado
este gobierno municipal durante el año 2016 para avanzar en las obras de las
estaciones de la L10 en L’Hospitalet de Llobregat en la que la alcaldesa ha
escenificado una notable sintonía con el Govern de la Generalitat hasta el punto de
participar en los actos reivindicativos de traspaso de las infraestructuras de
cercanías organizados por el Govern de la Generalitat y ante la constancia de falta
de avances.
Pregunta:
¿Se plantea este Gobierno municipal participar,
indirectamente, en la financiación de las obras?”

aunque

sea

parcial

o

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 i Vallès, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 3.468 i data 13 de gener de 2017, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a si el Govern municipal es
planteja participar, ja sigui de manera parcial o indirecta, al finançament de les
obres de les estacions de la L10 a l’Hospitalet, us comunico que no.”
5.- RGE núm. 3471, de 13 de gener de 2017
“Miguel García Valle, portavoz 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 con el fin de que sea contestada en el
próximo Pleno Ordinario del día 24 de enero de 2017.
Exposición de motivos:
Después de las diversas reuniones y comisiones mixtas en las que ha participado
este gobierno municipal durante el año 2016 para avanzar en las obras de las
estaciones de la L10 en L’Hospitalet de Llobregat en la que la alcaldesa ha
escenificado una notable sintonía con el Govern de la Generalitat hasta el punto de
participar en los actos reivindicativos de traspaso de las infraestructuras de
cercanías organizados por el Govern de la Generalitat y ante la constancia de falta
de avances.
Pregunta:
¿Qué calendario de ejecución de las obras considera asumible este gobierno
municipal?”

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 i Vallès, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 3.471 i data 13 de gener de 2017, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a quin calendari d’execució de
les obres de les estacions de la L10 a l’Hospitalet considera assumible aquest
govern municipal, us comunico que l’assumible és un calendari possibilista i que
finalitzi el més aviat possible.”
6.- RGE núm. 3473, de 13 de gener de 2017
“Miguel García Valle, portavoz 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 con el fin de que sea contestada en el
próximo Pleno Ordinario del día 24 de enero de 2017.
Exposición de motivos:
Después de las diversas reuniones y comisiones mixtas en las que ha participado
este gobierno municipal durante el año 2016 para avanzar en las obras de las
estaciones de la L10 en L’Hospitalet de Llobregat en la que la alcaldesa ha
escenificado una notable sintonía con el Govern de la Generalitat hasta el punto de
participar en los actos reivindicativos de traspaso de las infraestructuras de
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cercanías organizados por el Govern de la Generalitat y ante la constancia de falta
de avances.
Pregunta:
¿Qué balance hace el gobierno municipal de la serie de reuniones y comisiones
mixtas establecidas con el Govern de la Generalitat respecto a la L10?”

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 i Vallès, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 3.473 i data 13 de gener de 2017, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a quin balanç fa el Govern
municipal de la sèrie de reunions i comissions mixtes establertes amb el Govern de
la Generalitat respecte a la L10, us comunico que el balanç, fins el moment, és
profitós. Estem a l’espera de rebre una proposta calendaritzada d’execució.”
7.- RGE núm. 3474, de 13 de gener de 2017
“Miguel García Valle, portavoz 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 con el fin de que sea contestada en el
próximo Pleno Ordinario del día 24 de enero de 2017.
Exposición de motivos:
Después de las diversas reuniones y comisiones mixtas en las que ha participado
este gobierno municipal durante el año 2016 para avanzar en las obras de las
estaciones de la L10 en L’Hospitalet de Llobregat en la que la alcaldesa ha
escenificado una notable sintonía con el Govern de la Generalitat hasta el punto de
participar en los actos reivindicativos de traspaso de las infraestructuras de
cercanías organizados por el Govern de la Generalitat y ante la constancia de falta
de avances.
Pregunta:
¿Después de que las obras de la L10 tengan un sobrecoste de unos 4000 millones
de euros y que se esté poniendo en cuestión la apertura de las estaciones en
L’Hospitalet por apenas unos 40 millones de euros, ¿Sigue considerando la
alcaldesa de L’Hospitalet que el traspaso íntegro de la gestión de las
infraestructuras ferroviarias de cercanías a la Generalitat mejorará las inversiones y
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la gestión del servicio? ¿Va a seguir colaborando la alcaldesa de L'Hospitalet en las
reclamaciones del Govern de la Generalitat de este traspaso?”

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 i Vallès, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 3.474 i data 13 de gener de 2017, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a si l’Alcaldessa de l’Hospitalet
considera que el traspàs íntegre de la gestió de les infraestructures ferroviàries de
rodalies a la Generalitat millorarà les inversions i la gestió del servei, i si continuarà
col·laborant amb el Govern de la Generalitat en aquest traspàs, us comunico que
aquest Govern pensa que, en tots els àmbits, apropar la gestió i la presa de
decisions al territori es beneficiós, en base al principi de subsidiarietat.”
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‟ha formulat en temps i
forma 13 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
22 de desembre de 2016 i 9, 11 i 12 de gener 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. 73885, de 22 de desembre de 2016
“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 24 de Enero de 2017.
Hay una parte de la Calle Barcelona que la inclinación de la acera, en el caso de
lluvia el agua en vez de ir hacia el desagüe, es decir, hacia la carretera, va hacia los
comercios provocando los consiguientes perjuicios hacia los comercios de la zona.
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Por lo que este Portavoz y su Grupo Municipal,
RUEGA:


Que se estudie dicha problemática y se tomen las medidas oportunas para
subsanar dicha inclinación.

Que se dé respuesta a este Grupo Municipal de las medidas que se van a tomar al
respecto, sean cuales fueren.”

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‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 73885 y fecha 22 de diciembre de 2016, 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 24 de enero de
2017, en relación a la inclinación de la acera en C/. Barcelona, le informo que el
Servicio de Obras y Mantenimiento del Espacio Público está estudiando las
posibles actuaciones a realizar para solventar el problema de acumulación de agua.
El Servicio procederá conforme al resultado de este estudio.
Atentamente,”
2.-RGE núm. 73886, de 22 de desembre de 2016
“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 24 de Enero de 2017.
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Hemos observado que el estado de parte de las piscinas de L’Hospitalet no se
encuentra en estado óptimo, principalmente las zonas más húmedas de los
vestuarios y las zonas que protegen el aire acondicionado.

Por lo que este Portavoz y su Grupo Municipal,
RUEGA:


Que se revisen dichas instalaciones y principalmente los vestuarios y
duchas.



Que se tomen las medidas para solucionar definitivamente estas
anomalías.”

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‟Alcalde de l‟Àrea de Benestar i Drets Socials, regidor d‟Esports i
Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Señor/a,
Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 73.886, de fecha 22 de diciembre de 2016, y según lo
que dispone el artículo 55 Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de que sea
respondida durante el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 24 de enero
de 2017, os informo de lo siguiente:
Respecto al estado, de la zona de vestuarios, de las Piscinas de L’Hospitalet al cual
hace referencia según las imágenes de las fotografías, las cuales se corresponden
a un tubo de extracción situado en el vestuario femenino, encima de las duchas,
cuya función es la de extracción del aire acondicionado de los vestuarios, que está
hecho de hierro galvanizado.
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Comentarle que aprovechando el cierre de la instalación durante los días 6 y 8 de
diciembre de 2016, se procedió al cambio de la totalidad del tubo y nuevamente al
pintado de la zona, ya que se trata de una tarea de mantenimiento que se ha de
realizar con la instalación cerrada por su manipulación y trabajos encima de las
duchas de los vestuarios de abonados, necesitándose un mínimo de dos días para
realizarla por completo.
De cara a este año seguiremos realizando las tareas necesarias de mantenimiento
previendo su coincidencia con dos días festivos consecutivos.
Sin otro particular y esperando haber dado respuesta a su solicitud, reciba un
cordial saludo,
Atentamente,”
3.-RGE núm. 73888, de 22 de desembre de 2016
“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 24 de Enero de 2017.
Un grupo de vecinos nos plantean sus quejas respecto a la falta de una valla de
protección para los viandantes en el tramo de la calle Rosalía de Castro
comprendido entre el puente de La Torrassa y Torrente Gornal.
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Por lo que este Portavoz y su Grupo Municipal,
RUEGA:


Que para garantizar la seguridad y el tránsito seguro que se coloque una
valla en dicho tramo, o que se dé una solución a dicho tramo para garantizar
la seguridad del viandante.



Esperamos respuesta por escrito de que se hará al respecto.”

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‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 73888 y fecha 22 de diciembre de 2016, 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 24 de enero de
2017, en relación a la falta de valla de protección en C/. Rosalía de Castro, entre el
puente de La Torrassa y Avda. Torrent Gornal, le informo:
Esta acera tiene una anchura de 1,80 m. Se trata de un tramo de vía en el que no
se puede circular a más de 50 km/h.
En cualquier caso, y para mayor garantía para los peatones, está previsto estudiar
la colocación de una barandilla que mejore las condiciones de seguridad en ese
tramo de acera.
Atentamente,”
4.-RGE núm. 1635, de 9 de gener 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 24 de Enero de 2017.
Después de una reunión mantenida con comerciantes del barrio del Centro,
concretamente del entorno del mercado, nos comentan que este año no han visto
una apuesta decidida por parte del ayuntamiento para apostar por el comercio de
proximidad en esta Campaña de Navidad.
También nos han mostrado su descontento por la falta de sensibilidad por parte de
este ayuntamiento y no han dejado poner el “cagatió” en la plaza del Ayuntamiento
cómo es tradición en estas fechas tan señaladas.
Por lo que este Portavoz y su grupo municipal solicitan conocer lo siguiente:
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1.-¿El ayuntamiento ha realizado alguna campaña concreta para potenciar
el comercio de proximidad en esta campaña navideña?
2.-En caso afirmativo, queremos saber los costes y las campañas realizadas
con todo tipo de detalles.
3.-¿Qué motivos han impedido que los comerciantes no hayan podido poner
el “cagatió” en la Plaza del Ayuntamiento, tal y como lo tenían previsto?.”

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
per la regidora de Govern de Comerç, Mercats i Consum, Sra. M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 1635 i de data 09/01/2017, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24/01/2017 en relació a les campanyes
realitzades per potenciar el comerç de proximitat al barri del centre.
Resposta:
Dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
5.-RGE núm. 1637, de 9 de gener 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 24 de Enero de 2017.
Después de una reunión mantenida con diferentes comercios de proximidad de la
ciudad de L’Hospitalet.
Este Portavoz y su grupo municipal solicitan conocer lo siguiente:
1.- ¿Cuál es el balance que hace el gobierno municipal de la Campaña de
Navidad?
2.- A parte de potenciar la zona de La Farga en la Campaña de Navidad.
¿Como el ayuntamiento ha potenciado el resto de zonas comerciales de la
ciudad?”
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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
per la regidora de Govern de Comerç, Mercats i Consum, Sra. M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 1637 i de data 09/01/2017, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24/01/2017 en relació a: Quin és el
balanç que fa el govern municipal de la campanya de Nadal i com
l’Ajuntament ha potenciat les zones comercials de la ciutat.
Resposta:
Dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”

6.-RGE núm. 2641, de 11 de gener 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 24 de Enero de 2017.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos conocer con detalle los
siguientes datos económicos sobre la atención a personas con riesgo de exclusión
social.
1. Partida presupuestaria prevista inicialmente destinado a personas sin techo
o personas con riesgo de exclusión social, queremos saber del año 2014,
2015, 2016.
2. Cual fue finalmente la partida presupuestaria total por los años citados con
anterioridad, ruego el detalle por años y a poder ser por conceptos.”

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 regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 2641 i data 11 de gener de 2017 i, segons el que
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disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el
Ple del dia 24 de gener de 2017, en relació a dades econòmiques sobre l’atenció a
persones en risc d’exclusió social, dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga per
recavar la informació.
Atentament,”

7.-RGE núm. 2643, de 11 de gener 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 24 de Enero de 2017.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos conocer con detalle los
siguientes datos económicos sobre la atención a personas con riesgo de exclusión
social y los acuerdos con otras administraciones.
Por ello este regidor y su grupo municipal solicitan conocer:
1.- Los acuerdos, convenios, etc… que tiene esta administración con el resto de
administraciones.
2.- A poder ser solicitamos una copia de dichos acuerdos de manera individualizada
y saber si vienen acompañados de partida presupuestaria.”

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 regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 2643 i data 11 de gener de 2017 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 de gener de 2017, en relació a dades econòmiques sobre l’atenció a
persones en risc d’exclusió social i acords amb altres administracions, dir-vos que
és necessari sol·licitar pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”
8.-RGE núm. 2646, de 11 de gener 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 24 de Enero de 2017.
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Desde el Grupo Municipal del Partido Popular tenemos conocimientos del acuerdo
marco entre el Ayuntamiento de L’Hospitalet y la Generalitat de Catalunya sobre
atención domiciliaria.
Por ello, este regidor y su grupo municipal solicitan conocer:
1.- Requisitos tienen que cumplir los ciudadanos para poder solicitar la atención
domiciliaria en función de la tipología.
2.- Que se nos detalle los tipos de ayudas y las cuantías.”

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 regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 2646 i data 11 de gener de 2017 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 de gener de 2017, en relació al “servei d’atenció a domicili”dir-vos, en
relació als requisits que ha d’acomplir la ciutadania per sol·licitar el servei d’atenció
a domicili, què:
El Servei d’Atenció a Domicili (SAD), és un servei bàsic de competència municipal
que forma part de la Cartera de Serveis Socials com a prestació garantida.
Definim el SAD com un servei d’atenció integral i temporal amb un programa
individualitzat (pla de treball), de caire assistencial, preventiu, educatiu, i
rehabilitador en el que s’articulen un conjunt organitzat i coordinat d’accions, serveis
i tècniques d’intervenció professional consistents prioritàriament en atenció
personal. També pot incorporar l’atenció domèstica.
És un servei centrat en la persona, el que implica l’elaboració de plans d’actuació
personalitzats ajustats a les necessitats i a la intensitat de suport que requereix
cada situació partint d’una valoració professional on s’intenta adaptar i ajustar les
necessitats i les expectatives de la persona/família amb el criteris que defineixen el
servei així com la valoració del referent professional.
L’objectiu prioritari és cobrir la demanda de SAD que genera la implementació de la
Llei 39/2006, de 14 de Desembre de promoció de l’autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets
i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre,de
serveis socials, en situacions d’alt risc, per tant tenim dos modalitats de SAD: SAD
dependència i SAD social.
SAD DEPENDENCIA
Entenem per SAD Dependència l’adreçat a aquelles persones que tenen
reconeguda la situació de dependència i tenen prescrit el servei de SAD en el seu
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P.I.A. (Pla d’Atenció Individual), d’acord amb l’ establert a la llei 39/2006, de 14 de
Desembre de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència aplicant la intensitat i terminis establerts en aquesta normativa.
SAD SOCIAL
Entenem per SAD Social el d’aquelles situacions de persones i/o unitats de
convivència en situació de risc social amb manca de capacitat i/o habilitats
personals per atendre les necessitats bàsiques, i quan aquestes mancances
signifiquin un perill per la integritat física de la persona i/o de tercers.
Són persones en risc social aquelles que:

Estan soles i precisen sempre ajuda per realitzar les activitats bàsiques de la
vida diària:

Alimentar-se

Rentar-se, vestir-se

Fer el menjar

Necessita ajuda en totes les tasques de la cura de la casa

No es pot responsabilitzar de la medicació que té prescrita

Té problemes de salut que l’impedeixen valdre’s per si mateix

Les persones i/o unitats de convivència en alt risc de claudicació del
cuidador/a i que posen en perill l’atenció de la persona depenent.

Les que estan en situació d’alta hospitalària que tenen limitades temporalment
la realització de les seves activitats bàsiques de la vida diària i sense xarxa
familiar de suport.

Les persones i/o unitats de convivència sense suport, que durant un període
de temps limitat precisen ajuda per a les activitats bàsiques de la vida diària.

Progenitors/es i/o unitats de convivència, amb menors en situació de risc i
manca de recursos personals per atendre i tenir cura dels infants.

Hi ha estrés addicional del cuidador per la cura d’un familiar que precisa
suport o ajudes.
D’altra banda, respecte a la consulta sobre els tipus d’ajudes i les quanties, podem
indicar que el SAD és un servei al que se li apliquen els preus públics segons
l’Ordenança Municipal que regula els preus públics dels Serveis Socials municipals
pel 2017, publicada en data 21/12/2016.
Pot trobar la informació al link:
http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?QbqKrkmc8IDJ7EdBbfp0HqazCxnLg27qazAdc2cKYATQWrV0ZyEqazCdRRPJbttu7KAuKUgdW

Atentament,”
9.-RGE núm. 2648, de 11 de gener 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 24 de Enero de 2017.
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En relación a los programas que se llevan a cabo en L’Hospitalet referente a
personas con riesgo de exclusión social y similar.
Este regidor y su grupo municipal solicita:
1.- Que se nos informe de los programas detalladamente y las partidas
presupuestarias que los acompañan.”

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 regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 2648 i data 11 de gener de 2017 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 de gener de 2017, en relació a dades econòmiques sobre l’atenció a
persones en risc d’exclusió social i similar, dir-vos que és necessari sol·licitar
pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”

10.-RGE núm. 2652, de 11 de gener 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 24 de Enero de 2017.
En época invernal, normalmente se ponen en marcha protocolos para actuar contra
el frío por parte de las personas más desatendidas.
Por lo que este regidor y su grupo municipal solicitan conocer:
1. ¿Se ha activado algún dispositivo?
2. En caso afirmativo, rogamos que nos faciliten toda la información al respecto
y la previsión económica que hay para este asunto.”

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 regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 2652 i data 11 de gener de 2017 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 de gener de 2017, en relació al protocol davant les onades de fred,
dir-vos que davant la previsió de baixades de temperatures a menys de 5º C o
circumstàncies climatològiques adverses des de la Regidoria de Benestar Social de
l’Àrea de Benestar i Drets Socials activem el Dispositiu Operació Fred.
El Dispositiu Operació Fred facilita un espai d’acollida a les persones sense sostre
que es trobin al carrer, en horari nocturn. El servei d’acollida es presta al Centre
Residencial d’Estada Limitada Els Alps, que amplia l’oferta amb 15 places més de
les habituals i que reforça el servei de menjador per tal d’oferir sopar i esmorzar a
tothom que ho requereixi. La detecció de persones que dormen al carrer i el seu
trasllat al centre Els Alps van a càrrec de les patrulles nocturnes de la Guàrdia
Urbana.
La despesa econòmica per els dispositius d’operació fred, està inclosa en el
contracte de gestió de serveis del Centre d’Estada Limitada “Els Alps”.
Atentament,”
11.-RGE núm. 3034, de 12 de gener 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 24 de Enero de 2017.
Los vecinos nos han informado de que en la Avda. Vilanova entre los bloques 22 y
24 hay una parte de la acera que se encuentra en mal estado.
Por lo que esta regidora,
RUEGA:


Se arregle la parte de la acera que se encuentra en mal estado de la
Avenida Vilanova.”
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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‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 3034 y fecha 12 de enero 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 24 de enero de
2017, en relación al estado de la acera en Avda. Vilanova, entre bloques 22 y 24, le
informo que esta incidencia fue introducida por la concejalía de Distrito en nuestro
sistema de gestión, el pasado día 9 de enero. Actualmente está en proceso para su
resolución.
Atentamente,”

12.-RGE núm. 3036, de 12 de gener 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 24 de Enero de 2017.
Los vecinos de la calle Muns, 25 nos han comentado que al salir del Parking los
coches se rozan con el pivote.
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Por lo que esta regidora y su grupo municipal,
RUEGA:

 Se traslade dicho pivote para que los vehiculos no lo rocen al salir del
Parking.”

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:
“Señora,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada
con número 3036 y de fecha 12/01/2017, y 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 24/01/2017 en relación a: “Los
vecinos de la calle Muns, 25 nos han comentado que al salir del parking los coches
se rozan con el pivote...”
Respuesta:
Respecto a la pregunta que ustedes formulan, indicar que desde la Concejalía de
distrito, nos han informado que no se ha registrado ninguna queja o sugerencia
respecto a este asunto.
La c. Muns entre c. Comercio y c. General Prim es una vía de prioridad invertida,
que está al mismo nivel de cota que las aceras (plataforma única), hecho que
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favorece con carácter general la incorporación desde el interior del vado a la zona
destinada a la circulación de vehículos.
El informe técnico correspondiente a la inspección realizada el 17 de enero de 2017
detecta una amplitud útil de 3,60 metros entre pivotes, anchura que permite
efectuar la maniobra de salida con seguridad, sin riesgo de colisión con ningún
elemento físico instalado en las aceras.
Por todo ello, no se considera necesaria ninguna modificación o desplazamiento de
los pivotes instalados en la acera de la c. Muns 25.
Atentamente,”
13.-RGE núm. 3038, de 12 de gener 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 24 de Enero de 2017.
Según nos informan, en la escola Sant Jaume de la calle Santiago Apostol 36-38
por la parte de atrás que da a la iglesia, a la hora de entrada del colegio pasan
limpiando las calles con mangueras, por lo que mojan a los niños.
Por lo que esta regidora,
RUEGA:


Se limpien las zonas de entrada en los colegios en un horario diferente a la
hora de entrada y salida de los mismos.”

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‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 3038 y fecha 12 de enero 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 24 de enero de
2017, en relación a la limpieza con mangueras en el entorno de la escuela Sant
Jaume, le informo:
En la Pza. Espanyola, junto a la C/. Santiago Apóstol, se realiza un servicio de
baldeadora de alta presión los lunes, miércoles, viernes y sábados. Este servicio es
necesario para el mantenimiento correcto de la limpieza en la zona.
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El horario en que este vehículo realiza servicio es de 7:30 a 13:30 h., y los días
mencionados lo hace en esta zona y en Pza. Libertad, empleando
aproximadamente tres horas en cada ubicación.
Tanto si se asigna la primera hora de servicio como la segunda (inicio 10:30 h.
aprox.), y teniendo en cuenta la duración, coincide con horario de entrada o de
salida de colegio. En el caso de la Pza. Espanyola se considera más adecuado
hacer el servicio a primera hora, por el uso que se hace de este espacio.
Finalmente, y sin perjuicio de lo anterior, estudiaremos su ruego y le mantendremos
informada en cuanto tengamos conclusiones concretas.
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 els dies 4 i 16 de gener de 2017, 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. 879, de 4 de gener 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.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.

Quin és el nombre de places d’aparcament públic municipals, de gestió
directa, indirecta i de rotació?

2.

Quines són les tarifes d’aquests diferents aparcaments públics
municipals?”

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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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 0879 i de data 4/1/2017, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 24/01//2017 en relació a: “1. Quin és el nombre de
places d’aparcament públic municipals, de gestió directa, indirecta i de rotació?....”
Resposta:
El nombre total de places d’aparcament públic municipal és de 8.617. De gestió
directa n’hi ha 6.239 més 96 per a motos, incloses les places de rotació dels
aparcaments de Collblanc, Vidrieries i poliesportiu municipal del Centre. De gestió
indirecta n’hi ha 2.165, amb places de rotació a plaça de l’Ajuntament i Av. Masnou.
Indicar que d’aquest total hi ha 70 places ubicades a l’aparcament del Centre
Comercial La Farga, l’usdefruit de les quals està cedit a La Farga, GEMSA, i 47
places de propietat pública traspassada a La Farga, GEMSA, a l’aparcament ubicat
a l’edifici privat de carrer Vigo cantonada avinguda Carrilet.
Les tarifes dels aparcaments públics municipals estan disponibles a la seu
electrònica (preus públics núm.9 dels serveis vinculats als aparcaments municipals).
Ben atentament,”
2.- RGE núm. 4124, de 16 de gener 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 el programa d'activitats de les festes de Nadal de l'Hospitalet estava programat a
la plaça de l'Ajuntament del 10 al 22 de desembre el “Caga tió” organitzat pel grup
de Botigues Centre i Sant Josep.
El cost d'aquesta activitat era assumit pel Grup de Botigues Centre i Sant Josep i
l'única demanda efectuada a l'Ajuntament era que li poguessin facilitar una tarima
per realitzar l'activitat.
Aquesta activitat no es va realitzar perquè l'Ajuntament no va facilitar la tarima.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Quins són els motius perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet no va cedir o
contractar una tarima per realitzar el “Caga tió” organitzat pel Grup de
Botigues del Centre i Sant Josep?
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2. L'Ajuntament de l'Hospitalet ha desenvolupat o té previst desenvolupar un
estudi per dinamitzar el comerç als barris del Centre i de Sant Josep?
En cas que s'hagi desenvolupat aquest estudi ens el poden facilitar?
3. L'Ajuntament de l'Hospitalet ha rebut una demanda per part de comerciants
del barri centre i Sant Josep perquè als porxos de la Farga es poguessin
instal·lar les botigues al carrer durant les Festes de Nadal?
4. L'Ajuntament de l'Hospitalet ha rebut una demanda per part de comerciants
del barri centre perquè part la Fira de Nadal que es realitza a la Rambla
Marina també es pogués realitzar a la plaça de l'Ajuntament.”
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 per la regidora de Govern de Comerç, Mercats i Consum, Sra. M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 4124 i de data 16/01/2017, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24/01/2017 en relació a: les activitats
programades de les festes de Nadal.
Resposta:
Dir-vos que és 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
Se acaba el Orden del Día del Pleno, queda el punto de “Precs i Preguntes”, por
tanto, quien quiera hacer algún prec o alguna pregunta, que lo realice. Muy bien,
vamos por orden, Sr. Christian Giménez.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, és una pregunta, la llegirem i després si un cas farem un prec vinculat a la
mateixa pregunta.
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Atès que aquest Ple va aprovar en la seva sessió de 23 de febrer de 2016, l‟adhesió
de l‟Ajuntament de l'Hospitalet a la xarxa de municipis per l‟economia social i
solidària, mitjançant una declaració institucional de consens entre tots els grups
municipals aquí presents, volem saber per què gairebé un any després, 10 mesos,
11 mesos per ser més exactes, aquesta xarxa no ha rebut cap notificació al
respecte d‟aquesta decisió i no s‟han fet els tràmits pertinents per portar a terme
aquesta adhesió. És a dir, volem conèixer els motius pels quals no s‟ha executat
aquesta decisió unànime del Ple.
I el prec seria, que no és tan difícil, entren vostès a la web d‟aquesta xarxa de
municipis per l‟economia social i solidària, i demanen la documentació, que allà
mateix ho explica cóm es fa, és molt fàcil, és un tràmit molt senzillet, els hi enviaran
la documentació i amb això es podran adherir a la xarxa i a més constar com a
municipis fundadors de la xarxa també.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. Monrós, vostè havia demanat?

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, es tracta de la línia 12, Rosanbus no, cóm es diu ara l‟empresa que ho porta? És
que diré el nom perquè..., no, no, no, ho tinc aquí, perdoneu, a la web posa
Baixbus. Sí, a la L12 ha hagut una, bé, una modificació arrel de les obres del carrer
Progrés, els veïns s‟han queixat de la desaparició de la parada de la plaça
Espanyola, que d‟alguna manera és la més neutral orogràficament del barri, han
posat una altra, però la gent continua dient-nos que faltaria una parada més propera
a la plaça Espanyola, perquè divideix els barris. Agrairíem que l‟Ajuntament, que
segurament està en converses amb aquesta gent, intentés, bé, redireccionar
aquestes parades atès que són unes obres que duraran molt de temps, que no són
circunstancials de poc temps, sinó que poden durar mesos, intentar buscar la millor
ubicació possible, si és possible atès les obres que hi ha, doncs perquè estem
parlant de..., més que res, vull dir, és una distància en alguns casos insalvable
degut al desnivell que té aquell barri. Bàsicament el problema és aquest.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, entenc que és un prec que tenim en consideració, gràcies. Per part
d‟Esquerra Republicana.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, tornem a demanar en aquest Ple, quan s‟entregarà l‟estudi de remunicipalització
del servei de la neteja. És una moció del setembre del 2015, hem tingut tot l‟any
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2016, en l‟últim Ple se‟ns va manifestar que es donaria la primera setmana de gener
i encara no el tenim i volíem saber, doncs en quina data podríem tenir aquest
estudi.

SRA. ALCALDESSA
Aquest li podem dir verbalment que en parell de mesos màxim estaria..., podríem
fer ja una reunió per poder fer-ho. Tenim ja l‟esborrany, però... val? per tant, jo crec
que abans de la primavera, perquè ens entenguem, de les Festes de Primavera ho
tindrem.
Per part d‟Iniciativa, Sra. Ana González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, en el Ple del 23 de febrer de 2016 vam presentar una petició que no es va
respondre en la seva totalitat. Hem recavat informació pel nostre compte, sabem
que les notificacions dels desnonaments les fa la Guàrdia Urbana, en base a un
conveni de col·laboració amb el Servei Comú Processal dels jutjats. Per la qual
cosa, l‟Ajuntament té coneixement de tots els desnonaments i volem saber cóm
s‟activa el protocol d‟emergència social en el cas de detectar situacions vulnerables.
Demanem el contingut exacte del conveni, el protocol pel qual s‟han d‟activar els
serveis socials, ens agradaria saber quines eines té l‟Ajuntament i què fa per
atendre aquestes persones en situació d‟emergència social i habitacional. Aquesta
vegada esperem resposta, una resposta concreta, sabem que el pla pilot existeix,
tenim proves, i volem saber exactament què diu aquest conveni.
A més a més, respecte a la línia 12, nosaltres tenim molt clar on estaria la ubicació
més adient al barri de La Torrassa, i és un prec que li fem al regidor i al responsable
de l‟Àrea pertinent, nosaltres sabem que s‟havia fet una instal·lació provisional,
perquè he passat pel davant i ho vaig veure jo mateixa, perquè sóc veïna de La
Torrassa, d‟una senyalització davant de la Casa dels Cargols, nosaltres considerem
que és aquest l‟indret més adequat, perquè és la més propera a la plaça Espanyola.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, doncs el prec entenc, el segon era un prec, per tant, en fi, prenem
nota i de la pregunta li farem resposta per escrit. Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Muchas gracias. És sobre un tema que ja es va fer una pregunta al juliol, per part
d‟un altre grup, del grup de la CUP-PA, sobre serveis socials i la seva situació.
Tenim constància que la situació continua igual, no es poden donar els ajuts que
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vénen demanant les famílies, tenen manca de pressupost i no poden ni cursar els
ajuts regulars, més bàsics, i volem saber en quina situació es troben, què es farà al
respecte i si es donarà més dotació pressupostària i cóm pal·liarem aquesta
situació tan greu que s‟està patint a serveis socials actualment.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, volem preguntar sobre...bé, darrerament els caps de setmana hi ha un intens
“trasiego” d‟helicòpters de la zona de Collblanc, Torrassa, Amadeu Torner, Granvia,
volem saber si l‟Ajuntament té constància de si és un ús comercial, no es veu, no
s‟identifica com helicòpters d‟ús mèdic, ni policial, ni res, en direcció al port, llavors,
saber si té constància l‟Ajuntament, si compleix les mesures de seguretat, perquè
es veuen molt baixos, la veritat i, bé, simplement saber sobre aquesta situació.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per part del Partit Popular hi ha alguna pregunta? No? Per part de
Ciutadans?

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, tengo una pregunta. A principios de enero, el 2 y el 3 de enero, se publicó en el
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, cuatro ofertas de trabajo público que
son las siguientes: bolsa de trabajo de plazas de titulado superior en el ámbito de la
gestión de proyectos de organización; bolsa de trabajo de titulado superior en el
ámbito de la gestión de proyectos de recursos humanos; bolsa de trabajo de plazas
de titulado superior universitario con licenciatura o grado en el ámbito de la
economía; y bolsa de trabajo de plazas de arquitectos en este caso. Una vez que
se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, estas ofertas que
acabo de comentar, no aparecen en el espacio web correspondiente del
Ayuntamiento de Hospitalet, nosotros consideramos que para facilitar a los
candidatos el seguimiento y las condiciones para el acceso a esa convocatoria, se
tiene que facilitar el servicio a la ciudadanía a través de la página web. Y es por
todo ello que nuestro grupo municipal les ruega actualizar la oferta pública del año
2017 en el espacio web correspondiente en el Ayuntamiento de Hospitalet. Muchas
gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Brinquis.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Le insto que lo vuelvo a revisar, seguramente está publicado en la web de la
Diputación, hasta que no esté publicado en el BOP no lo podemos publicar en la
web del Ayuntamiento.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sra. Carme, de todas maneras le contestaremos si hay alguna
modificación por escrito.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
Hablando del tema de transparencia, como estamos ahora dirigiendo, digamos, un
poco a que los ciudadanos puedan consultar toda la información en la web del
Ayuntamiento, si alguno quiere consultar, que luego hablan a veces del tema de
cuánto ganamos, si los ciudadanos se van a ver la retribuciones de los cargos
electos, la información está super obsoleta, con los movimientos que ha habido de
regidores no adscritos, de portavoces que ya no cobran la retribución como
portavoces, incluso de la propia retribución de la Alcaldesa, está bastante obsoleto
y sería conveniente que reflejemos la situación real ¿vale?

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pues tomamos nota en todo caso. Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, per respondre al prec o a la pregunta que feia la Sra. Carballeira, a veure, jo
únicament, l‟única cosa per trobar una explicació a aquest comentari que vostè
trasllada, algú ha pogut generar aquest malentès degut al tancament de final d‟any,
tot just estem estrenant un nou pressupost, estem al gener, no hi ha cap indicació
en aquest sentit i el pressupost està pràcticament tot just per encetar, per tant, si
n‟hi ha alguna situació concreta, algun districte que potser no acabi de fluir aquesta
informació, jo li pregaria que ho parléssim, tota la disposició, en fi, a millorar els
canals interns, però en qualsevol cas l‟única explicació que se‟ns pot ocórrer és
aquesta, cap altre. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs si no hi ha cap més pregunta, aixequem la sessió.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca
la sessió essent les vint-i-dues hores i quaranta-quatre minuts, del dia vint-i-quatre
de gener 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

