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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 11/2018
Data: vint-i-set de novembre de dos mil divuit
Hora: 17:05 hores fins 24:00 hores
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 apartat 2. c) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local, s’obre la sessió per
la Sra. Alcaldessa-Presidenta.
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SRA. ALCALDESSA
Bona tarda a tothom, benvinguts al Ple ordinari del mes de novembre, Sra.
Secretària quan vulgui, comencem amb la lectura de l’ordre del dia.
LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 D’OCTUBRE DE 2018.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del 23 d’octubre de 2018, 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.

I. PART RESOLUTIVA

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que han estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Presidència.
SRA. ALCALDESSA
Abans de donar pas als regidors, Sr. Fran Belver.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP)
Respecte dels dictàmens número 8 i número 9, que fan referència a la modificació
del Pla General Metropolità. En el cas de la número 9, el què fem és una regulació
de l’ús hoteler en l’àmbit del sud de la Granvia, delimitat entre carrer Botànica i la
Granvia i el voltant del què és el recinte firal, fem aquesta modificació seguint el què
va ser al febrer d’aquest mateix any, un acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme en el que ens feien la prescripció de que prenguéssim un acord
d’establiment del tot el conjunt del sector, de en quins termes i amb quines
limitacions es podia fer aquesta modificació del què és la qualificació del 22a del sòl
qualificat d’industrial, per aquest de residencial no permanent amb l’ús hoteler amb
tota la seva gama.
Del què es tracta o del què es proposa en aquest dictamen és establir, els explico,
fins ara, cada vegada o en cada ocasió que hi havia una intervenció d’aquestes
característiques portava una modificació puntual i aquella modificació puntual tenia
que fer tota la tramitació de modificació de planejament diguéssim peça a peça o
solar a solar que es plantejava, llavors en la prescripció que ens fan des de la
Generalitat, des de la Comissió d’Urbanisme, és que féssim un tractament uniforme
per a tot el conjunt, per tant, el què fem és fer aquest tractament conjunt, el que ve
a dir, és que entre el carrer Botànica i la Granvia, al voltant del què és el recinte
firal, fer una prescripció pel qual es poden produir aquestes modificacions, en cada
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ocasió, fent un PMU específic per cadascuna de les modificacions i sempre
mantenint, com a màxim, el 10% del sostre potencial de tot el sector, és a dir, com a
màxim el 10% del conjunt de tot el sector és el sostre que pot patir o que pot tenir
aquesta modificació. Aquesta és la prescripció que fem i pensem que en virtut,
diguéssim o per aquesta economia processal, si vostès volen, fora bo que
poguéssim tirar-ho endavant.
Pel que fa referència al dictamen número 9, també és una modificació puntual del
Pla General, en aquest cas, a la zona de Collblanc el que és l’operació, el que
s’anomena UB5, aquí el què fem és al terreny a l’espai que queda perquè ens
situem per sota de plaça Pirineus, entre la plaça Pirineus i el carrer Goya, entre el
carrer Rosellon, de Rosellon cap a baix. En aquell sector, com sabem, hi ha una
sèrie de naus, gairebé totes elles en desús excepte una on hi ha un pàrquing privat
amb planta baixa i a la banda esquerra de la Riera Blanca, també, amb el carrer
Goya, on en aquests moment hi ha un taller de vehicles de substitució de neumàtics
i demés. Aquí el què s’ha fet amb el propietari que ja ho és de totes aquestes
“pastilles”, que és una propietat privada, hem fet una negociació, hem fet un acord
amb ells, per adquirir dues parcel·les més, una que té front a la Riera Blanca, una
peça molt petita pràcticament de sis metros d’amplada amb la qual cosa, porta
molts anys aquell solar perquè és pràcticament impossible que ningú desenvolupi
res individualment en aquell solar i un altre de característiques similars que té front
en el que carrer Goya. En aquesta modificació el què aconseguim és que una
vegada fet tot el conjunt del desenvolupament, millorem la distribució sencera de tot
el què es planejament i els usos del sector i en l’àmbit del que seria l’interès públic
s’aconsegueixen, diguéssim, algunes qüestions, per una banda, aconseguim, en
front al carrer Goya, pràcticament, tot el què és el front del carrer Goya, entre el
carrer Roselló i la Riera Blanca, una zona verda d’una extensió d’una mica més de
1.500 metres quadrats, aconseguim destinar un sostre d’equipament que serien de
les cessions que venen “d’algu” més de 2000 metros, quan en les anteriors
prescripcions, era justament al voltant dels 1000 metros, amb la qual cosa,
pràcticament doblem el sostre que podem destinar a equipament a més a més, de
fer-ho amb una peça absolutament separada i independent amb la qual cosa, ja ens
sortirà un espai per poder destinar equipament a la cantonada del carrer Goya amb
Riera Blanca on ara està aquell taller que jo els deia i l’edifici destinat a habitatge
queda amb una sola unitat però a més a més, amb la incorporació de l’obligació de
destinar el 30% del sostre destinat a habitatge a que sigui habitatge de protecció, a
que sigui habitatge públic, per tant, diguéssim, en aquesta modificació respecte del
què hi havia, i sobretot, tenint en compte que parlem d’una propietat privada,
aconseguim, per dir-ho d’alguna manera, tres avantatges: incrementar la zona
verda de manera important, doblar el sostre destinat a equipament i aconseguir que
dels habitatges que es desenvolupin allí, el 30% siguin destinats com habitatge
públic.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
representació.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes, em dono per assabentat del punt
1,2,3 i 7. Voto a favor del 4,5 i 6; a favor també, del 8 i el 9, a favor del 10 i de l’11 i
assabentat del 12. Gràcies.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, bona tarda. Votaré a favor dels punts del 4 al 6 i del 8 a l’11 i em dono per
assabentada dels altres. Gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí gracias, Sra. Alcaldesa. Voto a favor del 4 al 6, abstención en el 8 i el 9 i a favor
del 10 y el 11.

SR. PEDRO ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Ens donem per assabentats a l’1, 2, 3, 7 i el 12. A favor del 4, 5,6,10 i 11 i abstenció
al 8 i al 9.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
En primer lloc, ens donem per assabentades dels punts primer, segon, tercer,
abstenció en el quart, el cinquè i el sisè, assabentades també del setè i en aquest
tema farem alguns comentaris.
Bé des del nostre grup municipal ens abstenim d’alguns d’aquests punts que ens
presenten avui, entre el primer i el setè i donat que potser ningú no explicarà què
suposen per a la ciutat de L’Hospitalet aquests set primers punts de l’ordre del dia
del Ple de novembre de 2018, nosaltres tractarem de fer-ne un breu resum.
Al 2015, tres regidors i regidores van ser triades a les urnes municipals, per
representar al Partit Popular, dins del consistori d’aquesta ciutat. La portaveu inicial
va ser Sonia Esplugas, qui va viure la maternitat desprès de ser escollida portaveu.
A la seva tornada de la baixa maternal, semblava que ningú volia deixar pas a la
seva reincorporació com a portaveu del grup municipal, aflorant tota una sèrie de
tics masclistes que ja vam denunciar fa temps en aquest mateix Ple, fa mesos.
Al mes de febrer de 2018, un d’aquests regidors, qui feia en aquell moment les
funcions de portaveu del grup, Javier Martín Hermosín, va ser expulsat del partit i
del grup municipal, després de mesos negant-se a acceptar les indicacions de la
seva pròpia militància a la ciutat i del Consell de Garanties del seu propi partit a
nivell estatal.
Ara, ens trobem amb el mateix tràmit burocràtic i amb una altra expulsió que cal
validar des d’aquest propi Ple. Essent el fins ara portaveu substitut del grup
municipal del Partit Popular, Pedro Alonso, qui resulta expulsat ara del Partit
Popular de L’Hospitalet i també del grup municipal.
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D’aquest joc de trons particular dins del Partit Popular, com a grup municipal, a
nosaltres ens interessen bàsicament dos aspectes concrets: com repercuteix
aquesta situació sobre la democràcia i legitimitat del propi Ple? i com afecta als
calés públics, als de totes aquesta situació?
Bé, cadascú pot interpretar com vulgui la situació, però cal destacar que entre els
27 regidors i regidores d’aquest Ajuntament democràticament escollits i escollides el
passat 2015, ara mateix 4 d’aquestes cadires estan desvirtuant clarament el vot que
les va portar fins aquí, fins aquest Ple. 4 de 27 i afectant a dos grups municipals,
Déu n’hi do.
També en aquest sentit posem en alerta l’avantatge que ha suposat pel govern del
PSC aquestes desbandades i expulsions de regidors i regidores, ara no adscrits o
no adscrites i tornem a dir que, tot i que des de Secretaria, els serveis jurídics, etc.,
se’ns assenyali la legalitat, no entenem com pot ser compatible aquest article que
llegirem a continuació, amb la situació dels regidors i regidores no adscrits i
membres de l’actual govern del Partit Socialista de Catalunya. La llegirem
literalment, l’article que diu: “La declaració en situació de no adscrit d’un regidor/a,
comporta un seguit de limitacions en l’exercici del seu càrrec que deriven de l’art.
73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local, en el qual determina que els
drets econòmics i polítics dels membres i de les membres no adscrites no podran
ésser superiors als que els hi haguessin correspost de romandre en el grup de
procedència”.
Doncs, si el regidor i regidora no adscrita que cobren més que quan van començar
amb el seu grup, l’extint grup Guanyem L’Hospitalet i a més a més, tenen més
poder polític des dels càrrecs creats a mida per ells dos, tenen o no tenen més
drets econòmics i polítics, ara mateix?
Respecte al cas del Partit Popular, ara només amb una regidora, instar als
responsables municipals a vetllar pel correcte abonament de les assignacions
econòmiques per grup municipal i al seu ajust a la nova composició d’aquest grup
municipal del Partit Popular ara.
Votarem en contra del punt vuitè, d’aquesta proposta de modificació puntual del Pla
General Metropolità que ens fa ara el govern i votarem radicalment en contra
d’aquesta proposta. Aquesta modificació puntual, tot i ser un punt molt incipient de
la transformació de la ciutat, tot i ser un mer tràmit administratiu, és un primer pas
per posar la catifa vermella a l’arribada de la gran industria del turisme a
l’Hospitalet. Prova d’això, és que la normativa legal preveu una majoria absoluta per
poder modificar aquests tipus de punts urbanístics, només amb majoria absoluta.
Què votem avui? Votem transformar les claus d’ordenació urbanística industrial, al
cantó de la Fira i de la Plaça Europa, per fer possible que en un futur no gaire
llunyà, s’hi puguin construir i instal·lar una desena d’hotels i no seran els únics.
Aquest expedient ja ens parla de terreny urbà no consolidat i el document
d’oportunitats del sector hoteler al municipi ja ha fixat el seu objectiu i aquest
s’anomena Pla de Desenvolupament Urbanístic PDU Granvia-Llobregat.
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Respecte a l’àmbit d’aquesta modificació urbanística, i sempre segons l’expedient
que fonamenta l’acord del Ple, el nou ús hoteler previst és un sostre màxim de
45.000 metres quadrats, equivalent a uns 12 o 13 nous hotels, amb
aproximadament 3.500 metres quadrats cadascun d’ells.
És a dir, uns 45.000 metres quadrats a la ciutat amb els districtes més densament
poblats d’Europa, els quals el govern del PSC renuncia a posar aquests metres
quadrats a disposició de les necessitats d’equipaments, zones verdes i fins i tot
d’habitatges de les nostres veïnes. I en canvi, facilita la seva cessió cap a la
iniciativa privada d’un sector que lluny de dinamitzar l’economia local, es
caracteritza per la precarització de les condicions laborals, sobretot de les seves
treballadores.
Recordem que, a l’any 2000 no hi havia cap hotel a la nostra ciutat. Avui al 2018, en
tenim més de 15 establiments en marxa, però cap que doni servei a les classes
populars, tots són de 4 estrelles o més i tampoc que donin servei davant la situació
d’emergència habitacional que patim actualment a la nostra ciutat, tal i com hem
pogut comprovar reiteradament, tan des del punt de vista social amb desnonaments
amb menors, com també per esfondraments d’algun edifici no fa gaires mesos i
d’altres situacions de reallotjament en situacions d’urgència. Doncs, quin servei
genera aquesta activitat econòmica, que reverteixi a la nostra ciutat i a les nostres
veïnes, més enllà de les habituals contractacions precàries que totes coneixem?
Però aquesta no serà l’única zona amb hotels de la ciutat, hi ha diferents llocs i
barris en el punt de mira d’una indústria que durant els últims anys es pot catalogar
d’extractiva i especulativa, per la força amb que convulsiona els barris amb el seu
efecte gentrificador, sobre les veïnes d’aquests propis barris. En total la previsió del
govern és que s’obrin al municipi fins a 24 establiments amb 3.366 habitacions i 149
apartaments, bé, aquest no és el nostre model i votarem en contra.
Votarem en contra també del punt nou, ens abstindrem tant del desé com de l’onzé
i ens donem per assabentades del dotzé. I del desé i l’onzé volem fer un comentari
sobre les medalles de la Guàrdia Urbana.
Tal i com portem repetint any rere any, des d’aquest grup municipal, no participarem
d’aquesta concessió de medalles d’honor, no ho hem fet cap de les vegades
anteriors i tornarem a enumerar els motius: qui proposa les distincions?, l’àrea de
seguretat?, llavors els grups municipals què pintem en tot plegat?, ens limitem a
ratificar la seva decisió, la de l’àrea de seguretat?, per què aquestes
condecoracions no es fan extensives a la resta d’àmbits professionals?, quan
condecorarem a les persones i professionals públics de l’Ajuntament que es
dediquin, per exemple, a les cures, a la cultura o a la criança, per posar només
alguns exemples?
Un dels nostres principals objectius és obrir les institucions a la participació
ciutadana, per tant, aquestes condecoracions podrien tenir valor, per exemple, si
fossin proposades i votades per les veïnes de la ciutat. No sent així, no podem votar
a favor d’aquest punt. Tot i estar en contra d’aquest model de condecoracions, ens
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abstindrem en la votació perquè volem deixar clar que no tenim res en contra de les
persones ni dels col·lectius que avui reben aquestes distincions. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bona tarda a tots els assistents. Reclamem, un cop més, igual que fem cada dilluns
en l’Acollidora, reclamem la llibertat dels presos polítics, dels exiliats i represaliats
que aquí a L’Hospitalet, també tenim.
Des del Partit Demòcrata, ens donem per assabentats del punt 1,2,3,7 i 12. Votem
a favor del 4,5,6,8,9 i 10 i farem unes explicacions.
En quant al punt número 9, entenem que aprovar aquesta zona del barri de
Collblanc en la qual guanyarem un espai de zona verda amb més de 1500 metros
quadrats per tenir un equipament al voltant de 2000 metros quadrats i sobre
l’habitatge que es pot fer de 5100 metros quadrats, guanyar-ne 1500 amb protecció
oficial que correspon al 30%, és una millora pel barri i a més a més, en la zona que
ocupa, per d’alguna manera, vertebrar uns edificis que d’altra manera seria molt
difícil poder, impossible crear zona verda i dos, poc probable crear l’equipament.
En quant al punt número 10, des d’aquí volem felicitar al senyor M. P. i al senyor R.
J. per l’atorgament d’aquesta medalla i, el que és més important, ens sumem a
l’agraïment públic que significa aquesta distinció. El Sr. M. P. és una persona que
necessita poques presentacions a la ciutat ja que durant 40 anys està vinculat amb
la ciutat de L’Hospitalet i amb les reivindicacions ciutadanes som molts, moltíssims,
els que el coneixem i donem fe de la seva col·laboració i dedicació vers la ciutat.
Respecte al senyor R. J., jo personalment no el conec però després de llegir els
motius pels quals se li dóna la distinció he de dir que tinc moltes ganes de poder
conèixer-lo i poder agrair-li personalment la seva valentia i la seva generositat. El
senyor J. no va dubtar en posar la seva vida en perill per protegir als seus veïns i
veïnes; un heroi. Així que, des d’aquí, espero poder fer-ho personalment, us dono
les gràcies, en majúscules, i us felicito de tot cor per aquesta condecoració, en nom
meu i del meu grup de Junts per L’Hospitalet Partit Demòcrata.

SRA. ESPLUGUES GONZÁLEZ (PP)
Gracias Alcaldesa. Desde el Partido Popular nos damos por enterados del dictamen
número 1, 2, 3,7 y 12. Votaremos a favor del 4, del 5. Del 6, haremos unas
consideraciones, votaremos a favor del 8. Abstención del 9, a favor del 10 y a favor
del 11.
Respecto al dictamen número 8, relativo a la modificación para la regulación del uso
hotelero, desde el Partido Popular creemos que a pesar de que es una aprobación
inicial, consideramos que esta modificación del PGM es positiva para nuestra
ciudad ya que abrimos la puerta a la inversión y a la prosperidad. La moratoria
sobre la apertura de hoteles que se aprobó en Barcelona implica para nosotros una
oportunidad, lo que representa puestos de trabajo y recaudación de impuestos que
se generan a raíz de la actividad turística.
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Debemos aprovechar esta situación desde L’Hospitalet para atraer inversores, para
atraer a aquellos inversores que Barcelona está rechazando y que representan
unos beneficios para L’Hospitalet. Además, desde el Partido Popular nos hemos
puesto en contacto tanto con el entorno más cercano, asociaciones y empresas y
todos ven con buenos ojos dicha modificación, por tanto, nosotros votaremos a
favor.
Respecto al dictamen número 10, como he dicho votaremos a favor, agradecer a M.
P. y R. J. su contribución a la ciudad de L’Hospitalet y que les hace merecedores de
esta distinción.
Respecto al dictamen número 11, en ese sentido también dar la enhorabuena a los
agentes que reciben la concesión de las medallas por su dedicación e implicación
en la tarea diaria de mantener segura nuestra ciudad que no es fácil. Muchas
gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, bona tarda a tots els veïns i a totes les veïnes. Com a cada Ple, des
del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, reivindiquem i exigim la
llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats, persones que estan a la presó
per les seves idees polítiques republicanes, per defensar el dret de decidir dels
ciutadans i ciutadanes d’aquest país i per posar les urnes l’1 d’octubre.
Sobre els diferents dictàmens ens donem per assabentats de l’1, del 2, del 3, del 7 i
del 12. Ens abstindrem en el 4, el 5, el 6, el 9 i l’11. Votarem en contra del 8 i a
favor del 10.
Sobre el dictamen número 1, lamentar una vegada més, és a dir, que tinguem un
nou cas de transfuguisme en aquesta ciutat, és molt vergonyós que la segona ciutat
de Catalunya, en el seu Ple tingui quatre persones trànsfugues que ja són la
segona força política d’aquest Consistori, i és molt vergonyós perquè això és una
estafa democràtica, és una manca claríssima d’ètica i de no respecte dels resultats
electorals de les eleccions municipals.
Respecte al dictamen número 8, votarem en contra perquè no compartim la política
de l’actual equip de govern socialista de substituir el sòl destinat a industrial per a
ús hoteler i ho fam amb aquest dictamen destinant i modificant diferents espais del
Granvia Sud Pedrosa, on volen destinar 45 mil metros quadrats de sòl pensat per a
zona industrial a construir dotze o tretze hotels segons surt en el propi dictamen. I
ho veiem també, aquesta manca d’aposta per lo que seria l’industria. Nosaltres hem
vist a la nostra ciutat com podria ser la Carretera del Mig on vostès volen substituir,
és a dir, a la zona industrial per la construcció de nous habitatges.
Votem també en contra perquè vostès no volen fer un debat de ciutat de quants
hotels i quantes places hoteleres necessita aquesta ciutat, perquè L’Hospitalet, no
pot basar únicament el seu model econòmic en construir grans hotels i ser també la
porta de darrera de tot allò que no vol la ciutat de Barcelona. Necessitem en
aquesta ciutat fer un debat per tal de definir quantes places hoteleres necessitem,
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perquè les places de turisme i hoteleres no poden ser indefinides, infinites i perquè
hem de promoure un model també que sigui sostingut. I aquesta ciutat no pot basar,
com deia abans, el seu model econòmic en la construcció d’hotels i en el sector de
serveis, si no que ha d’apostar per un model econòmic diversificat que aposti per la
petita i mitjana empresa, que aposti pel comerç, pel cooperativisme i també per
l’economia social.
Sobre el dictamen número 11 que és un dels dos dictàmens del tema de les
medalles de distinció de la Guàrdia Urbana, ens abstindrem. Al número 11 perquè
vostès volen donar un reconeixement a un dels cossos de policia nacional
d’aquesta ciutat, és a dir, que han participat amb el que seria la brutalitat policial
que van viure els ciutadans i les ciutadanes d’aquesta ciutat, l’1 d’octubre a l’Institut
Vilumara i ho camuflant donant-lo, és a dir, dintre de la concessió a membres de la
Guàrdia Urbana d’aquest cos que nosaltres felicitem perquè han fet una dedicació
adient de compromís i al servei de la ciutadania, però que vostès utilitzant aquest
dictamen per incloure i també fer un homenatge, és a dir, a un inspector del cos de
la policia nacional, que va participar de manera directa en les agressions contra
ciutadans i ciutadanes que únicament l’1 d’octubre volien exercir el seu dret
democràtic a votar a l’Institut Vilumara, per això, ens abstindrem en aquest
dictamen.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Molt bona tarda. Nosaltres volem iniciar aquest Ple recordant que el dia 25 de
novembre era el dia contra la violència de gènere i aquell mateix dia una dona va
ser assassinada, és una autèntica xacra que s’ha de lluitar a totes les institucions i
també a la societat civil. També volem recordar que ahir mateix, una dona es va
suïcidar quan l’anaven a desdonar de casa seva per no poder pagar el lloguer.
Posa en evidència la problemàtica social que n’hi ha en l’habitatge i a més a més és
inadmissible que en aquest país encara unes persones es suïcidin perquè no poden
tenir un sostre.
Dit això, passem als dictàmens i nosaltres ens donem per assabentats del número
1, del 2, del 3. Votarem a favor del 4, del 5 i del 6 i també ens assabentem del
número 7.
Respecte al número 8, nosaltres votarem en contra, evidentment perquè aquest
expedient demostra un cop més que el grup de govern continua capficat en les
seves polítiques urbanístiques al servei dels grans poders econòmics. Un cop més
posen els recursos de l’administració al servei d’uns pocs interessos privats i en
contra de l’interès de la ciutadania.
El sector hoteler i turístic pot ser un valor afegit en determinats casos, que no són
els que proposen vostès. Tenim un problema amb aquest tema a l’àrea
metropolitana, i sobretot a la ciutat de Barcelona. Una problemàtica que a la ciutat
veïna estan posant solució. Vostès només intenten recollir tot allò que Barcelona
rebutja per ser un problema i ho intenten fer casar a la nova ciutat sense cap mena
de consens metropolità.
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A més les zones que proposen són altament dubtoses. Evidentment la zona
agrícola de Cal Trabal ni la considerem, els hi recordem que hi ha en marxa
recursos judicials, un presentat pel nostre grup, que demana la suspensió total del
planejament que vostès de la mà dels interessos privats de fons d’inversió, volen
imposar a la ciutadania.
Però tampoc la zona de carretera del mig, una zona que hauria de ser per acollir
noves industries verdes i tecnològiques d’alt valor afegit i que amb aquesta
proposta volen fer desaparèixer poc a poc. Tornem a denunciar que vostès
continuen amb la voluntat d’eliminar el teixit industrial completament per convertirho en residencial o hoteler.
Ja vam denunciar que el Districte Cultural tal i com ho proposen vostès, amb la
seva requalificació urbanística i la seva gestió enfocada en tot allò immobiliari, i
gens en allò cultural, era un primer pas cap a la creació de nous habitatges i noves
places residencials no permanents. Avui veiem com es compleix aquella premonició
que ja vam dir en la votació inicial del Districte Cultural, que tot això només era un
pas intermig per fer de so mentre durés la crisi de la construcció i que a la que
poguessin, tornarien a intentar requalificar i fer habitatges, permanents o no
permanents. Ho tornem a dir, amb més arguments encara, de veritat creuen que
aquestes modificacions del planejament són les prioritats que la ciutat necessita? A
veure si deixen de banda la política desfasada de prioritzar el totxo i el turisme
exclusivament i comencen a fer ciutat del 99%, per les classes populars i per la
ciutadania real dels nostres barris.
Necessitem avançar en el camí d’una ciutat més amable i més verda, que
redistribueixi les grans densitats demogràfiques i fomenti la diversitat de teixits
urbans: agrícoles, industrials, residencials, verds. Hem de ser multidisciplinars i
diversos a la nostra ciutat, capficar-se amb una ciutat residencial i de serveis
exclusivament és una errada històrica.
Nosaltres votarem també en contra del dictamen número 9. El Pla Integral de
Collblanc-La Torrassa contemplava una actuació en el PERI de plaça Pirineos i en
tots el plànols hi havia una proposta inicial pendent de redacció. La proposta que
indiquen en aquest acord és molt diferent i creiem que no s’ha contat amb el teixit
veïnal i la comissió d’entitats de Collblanc-La Torrassa al plantejar aquesta
modificació, només amb propietaris privats. Aquesta proposta només respon als
interessos de la propietat majoritària del conjunt de finques.
Un element fonamental del Pla Integral era l’esponjament en qualsevol espai on es
pogués fer alguna intervenció urbanística, la microcirurgia urbana que tantes
vegades es posava com exemple. Respecte a la plaça Pirineus es contemplava una
ampliació amb l’enderrocament de les naus del carrer Goya i carrer Rosselló i la
peatonalització dels carrers adjacents per aconseguir una plaça de major amplitud i
obrir l’espai lliure.
No és el que reflecteix la nova modificació. Collblanc-La Torrassa és un districte
amb una gran densitat i amb dèficit de zones verdes i espais oberts, i per això,
qualsevol actuació ha de convertir-se en una oportunitat per recuperar espais pels
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veïns i veïnes. Votem en contra i preguem reconsiderin aquesta modificació,
recuperant com a base del debat de la proposta del Pla integral i que el teixit veïnal
i associatiu valori i acordi qualsevol actuació en el districte. El Pla Integral segueix
viu i els veïns i veïnes que el van impulsar tenen molt a dir.
Ens abstindrem del 10 i de l’11.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Del 12 farem un petit comentari. Ens donem per assabentats i algunes
consideracions i alguns aclariments que demanem. Ens preocupa respecte a
l’informe de l’anterior trimestre que el període de pagament global s’hagi multiplicat
per 9, segons les dades que hi ha, passem de 3,64 dies a 28,89 del conjunt de les
tres entitats públiques sotmeses a control, la fundació, La Farga i l’Ajuntament. En
tot cas, si és una errada interpretació que em puguin respondre. I desprès també,
les factures pagades fora de termini han passat de 237 per un import de 2.800.000
euros aproximadament a 3.609 factures per import de deu milions i mig,
pràcticament. Per tant si és una errada interpretació o és una dada certa.
Desprès les factures no pagades fora de termini han passat de 37 i un import de
200.000 euros a 105 factures per import de 342.000 euros. En el mateix informe
indicat per la Intervenció, el no reconeixement encara d’1.200.000 euros amb el
reconeixement d’obligació per liquidar-les, en tot cas, si això està ordenat, ben
ordenat, en aquest cas, per saber que no incorrem en el què diu el propi informe i
que caiguem en reclamacions per impagament, interessos, etc., i com a conclusió,
en general, aquest sempre ho demanem si aquests impagaments poden suposar
una pèrdua de qualitat dels serveis, d’alguns serveis que es presten o que es deixin
d’oferir algun tipus d’atenció o de necessitat o servei als nostres veïns i veïnes o si
afecten, en tot cas, al pagament de nomines o altres obligacions tributaries
d’empreses o proveïdores que donen servei a la ciutadania o a l’ajuntament.
Gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos todos a este Pleno
municipal. En el punto número 1 nos damos por enterados, en el 2 igual enterados;
3 enterados, en el 4 estaremos a favor, 5 a favor, 6 a favor, 7 a favor, 10 a favor, 11
a favor y en el 12 nos damos por enterados.
En cuanto al punto número 8, mire, tenemos que decirles aquí a los señores del
Gobierno, que a lo largo del mandato, hemos venido haciendo un discurso duro en
cuanto a lo que es la práctica y lo que se viene viendo en el Gobierno a llenar de
cemento la ciudad, en los sitios que nosotros hemos considerado inoportunos y que
no consideramos que eran correctos. Pero fíjese como nosotros sabemos admitir
cuando el Gobierno hace una cosa que entendemos bien hecha y estamos a favor,
cuando por ejemplo, se está haciendo una actuación en un barrio como es el PERI
de Collblanc y vemos que esa actuación responde a la imagen o a la ciudad que
nosotros tenemos en la cabeza que es de esponjar los barrios, donde es verdad
que se construye pero moderado, pero al mismo tiempo posibilita esponjar el barrio
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y hace que dos calles se unan y hace que haya espacio público suficiente, en
definitiva, cuando vi el proyecto, pues pensé, pues este es el modelo de ciudad que
a mí me gusta, efectivamente para los barrios que más lo necesitan como son los
barrios del norte y por eso, entendemos que eso es una buena actuación y no nos
duelen prendas en reconocérselo aquí al Gobierno y así lo hacemos y lo votamos
obviamente a favor porque creemos que es una actuación que ojala se fuera
calando en el Gobierno para que pudiéramos hacerla en otros barrios tan
necesitados de la misma actuación que se ha hecho en este barrio.
No estamos en contra de que construya, pero hay que reconstruir moderadamente
y sobretodo facilitando espacios y sobretodo espacios públicos, zonas verdes y
demás y este proyecto creemos que cumple exactamente con el ideal que nosotros,
como no, interiorizamos como ciudad en L’Hospitalet, sobretodo en los barrios del
norte.
Mire tampoco queremos decírselo claramente, tampoco estamos en contra del
sector hotelero y si hay demanda nos parece muy bien que se faciliten los trámites,
obviamente burocráticos para que se instalen hoteles, los que hagan falta, en la
ciudad y más en el entorno de la Fira que es un centro de negocios, porque nuestra
ciudad necesita tener de todo y está también que se instalen negocios en la ciudad
para que generen plusvalías porque es verdad que necesitamos generar plusvalías
para poder luego con esas plusvalías hacer políticas sociales que es lo que
venimos haciendo aquí.
Para que vean ustedes que lo que venimos diciendo aquí Ciudadanos en este
Pleno no es identificar cosas por aquello de ir en contra del Gobierno, sino que
cuando creemos que el Gobierno hace algo y entendemos que va en la dirección
que es el modelo de ciudad que nosotros proponemos para los vecinos y vecinas
de L’Hospitalet no nos duelen prendas en reconocerlo. Pero dicho esto, me gustaría
decir alguna más, nos preocupa sin embargo que el Gobierno municipal haya
encontrado un filón en los hoteles y no tenga más proyecto que ese para la ciudad,
porque a veces parece que esa es la sensación que tenemos, ver que se identifica
muy bien ese proyecto de construir, de hacer, de traer gente a hacer negocios en la
ciudad, que ya decimos que per se no estamos en contra porque no es malo que
tengamos gente que traiga riqueza a la ciudad pero nos da la sensación que sólo
tienen ese proyecto en la cabeza y eso es lo que criticamos.
Mire este es el expediente de la máxima expresión de L’Hospitalet de dos
velocidades que decimos que sólo identifica una parte donde van todas las
inversiones, donde tienen un barrio muy cuidado y otros barrios están
semiabandonados, por no decir abandonados. No hay más que verlos, pasearse
por ellos que ustedes saben que yo en eso cada día voy incidiendo y trabajando
para que los barrios estén cada día más cuidados, más limpios y sobretodo que
sean cada día, como yo digo la palabra que a ustedes no les gusta más amables
para los vecinos.
Mientras tanto que identifican esos proyectos muy bien y que los implementan
inmediatamente, oiga, no les duele a ustedes prenda. Núria Marín estaba hace
poco haciendo con todo el boato que ella siempre le pone a estas cosas, pues
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hombre, unas jornadas de reflexión interna para estrategias del futuro de la zona
norte, a estas alturas después de cuarenta años de gobierno socialista, con Núria
Marín veinticinco ya en la administración, en el Gobierno, unas de alcaldesa y otras
de concejal, que no tenga todavía claro que son los barrios del norte y cuáles son
las estrategias y los proyectos que hay que poner en marcha, me parece que
identifican mal la ciudad o no la quieren identificar. Por eso digo que aquí hay un
voto favorable pero con esa crítica que hay que hacer para que una vez por todas
identifiquemos que la ciudad necesita inversiones en toda ella, en su conjunto no en
una parte sólo. Si bien identificamos que hay inversiones que son buenas y aquí se
lo estamos demostrando hoy con nuestro voto a favor, no podemos dejar de decir lo
que consideramos que no se hace bien y que nos da la sensación o por lo menos lo
que ustedes demuestran es que todos tienen un modelo de ciudad en la cabeza
que es la ciudad del distrito económico, la ciudad del distrito que ustedes creen que
identifican como bueno para la ciudad que me parece bien que como Gobierno
tienen todo el derecho del mundo a identificar eso, pero nosotros le decimos que
hay que pensar mucho más allá de eso y que abarquen la otra ciudad y que hagan
ustedes lo que tienen que hacer que es por ejemplo, actuaciones como las que les
digo y que están en el punto número 9 acuerdo para la aprobación inicial de
planificación del metropolitano en el PERI del sector de Collblanc y tal…, en
definitiva lo que les he dicho antes, que me parecía correcto y que es el modelo que
nosotros queremos para esta ciudad, invertir en esos barrios, intentar dejar
espacios públicos, generar, sobretodo, espacios amables para los vecinos y que
hayan sobretodo equipamientos.
Mire, nuestro modelo no es por ejemplo, la Cosmetoda, donde van a meter ustedes
casi mil viviendas, donde van a masificar el barrio, en donde está un barrio que le
van a meter del orden de 3.500-4000 personas más y lo que hacen es al final, no
pensar en que eso en un ciudad que tienen la máxima densidad, aunque usted diga
Sr. Fran, que no de Europa, está por encima de París, usted me dijo un día aquí
que no y es cierto que está por encima de París, sí señor, pues no es bueno, no es
bueno para los vecinos porque los hacinamos, sin haber previsto todos los
equipamientos que hace falta.
Quiero que vean con estas palabras que Ciudadanos está de acuerdo en que se
invierta en lo que hace falta en la ciudad, en los hoteles no creemos que sea malo y
nosotros no decimos que ustedes recogen esto porque lo expulsa fulano o
mengano, decimos que si es bueno para la ciudad está bien hacerlo, si nos va a
generar plusvalías pues está bien porque todo el mundo sabe cuál es nuestro
modelo económico, generar plusvalías, generar riqueza para luego poder
redistribuir de verdad entre los ciudadanos que evidentemente más lo necesiten.
Pero es que nos da la sensación y eso es una crítica que ustedes no piensan nada
más que en una parte de la ciudad y nosotros creemos que deben pensar en toda
la ciudad y es que los barrios del norte, a estas alturas, Núria Marín se pone a
hacer una reflexión de que qué hay que hacer con ellos y lo explica en la prensa y
demás, cuando después de cuarenta años creo que tendría que tenerlo bastante
claro y veinticinco año que lleva en el Gobierno. De manera que vaya entendiendo
que nosotros no encontraran ustedes a Ciudadanos en contra de lo que genere
riqueza en la ciudad, en contra de lo que consideremos a nuestro modo de ver,
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claro está, de lo que es bueno para la ciudad pero sí con una crítica, aunque les
votemos a favor, una crítica para que no se les olvide a ustedes que tenemos una
ciudad que es la ciudad del norte que no la podemos dejar para atrás. Muchas
gracias.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Gràcies Sra. Marín. Simplement per agrair la majoria favorable que hi ha hagut als
dictàmens 10 i 11. També dir perquè així s’ha dit en algun moment que la labor
professional que fan els cossos i forces de seguretat de l’Estat i dit de l’Estat entén
tots els cossos i forces de seguretat que n’hi ha a Catalunya, jo penso que és molt
valorable. Quan el reglament que preveu les distincions del personal professional al
servei d’aquest ajuntament i d’altres forces i cossos de seguretat està normativitzat,
no el decideix ni un regidor, està absolutament normativitzat, per tant, aquest
reglament es pot canviar, es pot modificat però també ho dic perquè siguem tots
conscients que no és l’àrea de gestió qui dóna aquestes distincions.
Per altra banda, dir finalment que també vull fer públic l’agraïment a tots els policies
que hi ha en aquesta ciutat perquè el que no es pot fer a vegades és no mostrar-los
el nostre agraïment i demanar constantment que solucionin tots els problemes que
tenim dintre del que seria tots els temes de convivència i seguretat que n’hi ha. Per
tant, agrair-los això i agrair la tasca i agrair als professionals que el dia 29 els hi
donarem aquesta distinció i a les persones d’aquesta ciutat, de les entitats que
també, o ciutadans als que han estat concedides aquestes distincions. Gràcies.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Respecte al punt 12, aclariments que se’ns ha demanat a
l’equip de govern. El primer avís de pagament, el PMP s’ha canviat la manera de
comptabilitzar-ho, el què ara són 28 dies, si ens posem amb l’anterior forma de
comptabilitzar-ho serien menys dos dies, dos coma algu dies, per tant estem dintre
o en la normalitat històrica de l’ajuntament de pagar abans dels cero dies, serien o
estem pagant en 28 dies, que vol dir que en el moment que es fa la tramitació de la
factura que entra i es registra a l’ajuntament passen 28 dies, en els quals paguem.
Sempre hem estat històricament, hem pagat molt d’hora, per això amb la resta dels
ajuntaments a nivell d’Espanya sempre estem en els rankings per sobre i continuem
amb això, ha estat simplement una modificació a l’hora de comptabilitzar els dies.
Respecte al tema de les factures estem dintre de la normalitat, està tot controlat i
ordenat, el què passa es que estem també amb canvis normatius interns que fa que
a vegades ens relantitzem una miqueta a l’hora de gestionar tots aquests
expedients.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per alguns dels comentaris que s’han fet, intentar aclarir
alguns dels extrems que s’han plantejat.
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Primera qüestió que algú deia, nosaltres en aquests dictàmens i en especial quan
es feia referència al dictamen número 8, a la modificació de planejament a l’entorn
de la Fira i la Granvia, l’ajuntament aquí no fa cap inversió, aquí no fem res, fem
una modificació de planejament i el què fem és obrir possibilitats, no fem substitució
també com algú ha dit, no estem substituint una qualificació per una altra, s’està
donant la possibilitat de compatibilitzar uns usos amb uns altres.
En cap cas, ni aquí ni amb el tema del Districte Cultural que també algú ha fet
referència, ni en la Carretera del Mig ni en el Districte Cultural, en cap cas, hi ha sòl
destinat a habitatge, en cap cas, per molt que vostès ho diguin, això no serà veritat,
això no és cert i com vostès ho saben, ja no és un problema de que s’equivoquin,
és un problema de que menteixen, per tant són dos elements diferents, un es pot
equivocar, no passa res, però quan un té tota la informació i persisteix en dir el que
no és cert menteix. Per tant qui digui que en el sòl industrial que es va fer una
ampliació d’usos en la zona de Carretera del Mig per poder fer usos culturals de
disseny creatius, és per fer habitatge menteix, no és cert.
En el què estem fent avui, el què es parla i vostès ho saben perfectament, quan es
parla d’hoteler, això no és una qualificació urbanística, la qualificació urbanística
d’hoteler és residencial no permanent, però és tot seguit, no es pot tallar. Per tant,
en el Districte Econòmic per sota de la Granvia no s’està plantejant la possibilitat de
fer ni un habitatge, no insisteixin, no ho repeteixin, no cal, no és cert, no passarà, no
s’està plantejant això.
Mirin, quan alguns de vostès parlaven de que abandonem la indústria, de que
deixem caure el teixit industrial, mirin a Catalunya, no a L’Hospitalet, a Catalunya
entre l’any 2005 i l’any 2015, ha baixat 15 punts l’aportació industrial al conjunt del
PBI, això és per la creació dels hotels a L’Hospitalet?, o és per la política o la no
política industrial que ha fet el Govern de Catalunya? Decideixin vostès perquè no
crec que tota la política industrial de Catalunya passi pel sòl de L’Hospitalet.
En canvi, en aquests deu anys, L’Hospitalet que històricament des de fa més de
trenta o quaranta anys era la segona ciutat de Catalunya en nombre d’habitants, en
aquests deu anys el què ha aconseguit és, mantenint això, ser la segona ciutat de
Catalunya en aportació al PBI de Catalunya, aportem més de 8.500 milions d’euros
cada any, hem passat per davant de moltes altres ciutats que abans estaven per
davant nostre en aportació de PBI, ara ho som nosaltres, amb aquest desastre de
política econòmica que hem fet, amb aquest desastre hem fet això. I a més a més,
som la segona ciutat de Catalunya en nombre de llocs de treball localitzats, això
també, gràcies al desastre, la precarització, el desastre de tots els llocs de treball.
Vostès saben que en els hotels que s’obren a la ciutat, que per cert no tots són de
quatre estrelles o superiors, també hi ha hotels de menys estrelles, hi ha hotels de
tres, l’últim que ha obert és d’una estrella enfront la Granvia. Per tant, no és cert
que tots els hotels siguin de quatre estrelles o més.
Per tant, mirin, jo entenc que cadascú defensi el model de ciutat que consideri però
per defensar el seu model no cal, ni que menteixin ni que posin coses a sobre de la
taula que no són certes, no és necessari. Si vostès tenen un model expliquin-lo, el
poden explicar tranquil·lament, nosaltres expliquem el nostre i amb aquest model
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ens presentem i amb aquest model l’expliquem a tothom què es el que volem, el
que plantegem i el que volem fer per a la ciutat i en la ciutat.
Quan vostès diuen hauran de plantejar-se una reflexió de la zona nord, és que no
saben què han de fer, i tant, que ho sabem i tant que ho fem, però el què ens
agrada a més a més, és compartir-ho, és parlar-ho amb més gent, veure què ens
aporta, veure quina és la nostra visió. Estem disposats a rectificar, a plantejar, a
debatre amb tothom que estigui disposat a debatre i a aportar, per tant,
periòdicament nosaltres sotmetem el nostre model, els nostres projectes, la nostra
visió la sotmetem a revisió i a participació i a debatre amb tothom que vulgui
debatre, amb tothom que vulgui debatre per aportar.
Respecte de l’altre dictamen del número 9, s’han fet algunes apreciacions. Miri Sra.
González vostè coneix, com a mínim tan bé com jo, a tot el què va ser el Pla
Integral Collblanc-La Torrassa i el què hi havia plantejat en el PERI de plaça
Pirineus, és això millorat. Vostè deia: es plantejava ampliar la plaça de Pirineus i la
zona verda, sí és el què estem fent, exactament això, la plaça Pirineus des del
carrer Rosselló s’obre pel llarg de tot el carrer Goya fins a la Riera Blanca, és el què
estem plantejant. En aquell moment s’estava plantejant que hi hagués un trosset
d’equipament d’aproximadament 950 metres en front al carrer Rosselló, en aquest
moment, el què estem dient no fem-ho amb una “pastilla” independent a baix,
enfront a la Riera Blanca i ens aporta el doble de metros d’equipament, això és el
què estem plantejant, ni més ni menys, és que és això, és això en aquest cas, amb
la compra de dos finques més per part del propietari que ja ho era, escolti’m, perquè
ens entenguem, el propietari podia no haver-se dirigit a l’ajuntament, plantejar la
seva operació urbanística, fer els habitatges als quals tenia dret, pagar amb diners
el 15% d’aprofitament urbanístic i aquí “paz i después gloria”, i en lloc d’això,
guanyem més de 1000 metros de zona verda, més de 2000 metros d’equipament i
el 30% dels habitatges de protecció oficial. Vostès no estan d’acord?, no passa res,
però estem parlant d’això, el propietari que ja ho era podia haver desenvolupat el
seu projecte, sense fer res i pagar uns diners a l’ajuntament, en lloc d’això 30%
d’habitatge protegit, més de 1000 metros de zona verda, més de 2000 metros
d’equipament. No estan d’acord, no passa res, cadascú que expliqui el seu model.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
El Sr. Belver ara deia que és fals que es substitueix sòl industrial per construir
habitatges a la Carretera del Mig, vostè ha dit això, llavors em pot explicar què és el
pla de renovació de les àrees industrials de L’Hospitalet, un pla que vostès van fer
al 2002, que té previst construir 8000 habitatges i que vostès ja han començat a
desenvolupar en el tram de la Rambla Marina, per tant, sí que s’ha estat substituint
sòl industrial per sòl d’habitatge i a la Carretera del Mig, concretament, vostès estan
deixant de manera abandona aquesta Carretera del Mig, una Carretera del Mig que
podria ser un polígon industrial potent i de referència si hagués un compromís del
propi ajuntament per ajudar a la petita i mitjana empresa que està ubicada en
aquest espai i també per poder potenciar aquest espai per atreure a petita i mitjana

…/…

17

empresa al cooperativisme, al tercer sector o l’economia social ja que és un polígon
que està ben ubicat, en un lloc estratègic molt a prop del port de Barcelona o de
l’aeroport. Per tant, sí vostès estan substituint sòl industrial per habitatge.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres, com moltes vegades quan passegem o anem cap a Cornellà, justament
el que és el parc industrial de Cornellà és colindant amb tot allò del què vostès ara
volen... Carretera de Mig, tot allò i allà està molt viu, aquella zona industrial està
molt viva i és un carrer el que ens separa i a la nostra sincerament hi ha una
deixadesa i evidentment, no hi ha indústria perquè no s’està fomentant la indústria
des d’aquí, indústria, comerç, el que calgui en la zona industrial nostra. Fer hotels, o
sigui, hauríem de veure quants hotels necessita L’Hospitalet i evidentment que hi ha
una manca, sobretot, de planejament i d’una visió més global de lo que ha de ser la
ciutat i nosaltres estem en desacord profund amb això. Lo que està expulsant
Barcelona perquè no és bo ho estem recollint nosaltres, o sigui, semblem
l’abocador de Barcelona, aquí a la ciutat de L’Hospitalet i això no ho podem
consentir.
Respecte al tema del Pla Integral, a veure, és molt diferent el què vostès estan
plantejant amb els plànols a la mà, que el què s’havia plantejat en el Pla Integral de
Collblanc-La Torrassa. El què nosaltres li diem és que tot allò s’ha de fer amb els
veïns i veïnes que van impulsar aquell pla integral i amb la comissió d’entitats. No
facin res sense parlar i sense acordar perquè allò era el què s’havia acordat en un
moment determinat del Pla Integral i això pertany encara al Pla Integral. Demanem
que s’aturi això fins parlar amb els veïns i veïnes que ho han fet possible.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Para decirle al Sr. Belver que evidentemente usted dice, no, no, nosotros sí
tenemos un… no tenemos que pensar el proyecto para la zona norte, lo tenemos
ya, pero es que la verdad es que no lo vemos y claro si a estas alturas, el día 16 de
noviembre, le decimos que Núria Marín con su equipo y su gente hace eso sí, ya le
digo..., en fin, vendiéndolo bien públicamente, que no está mal, una jornada de
reflexión interna para ver los proyectos de futuro de la zona norte, entendemos es
que no los tienen.
Yo lo que le decía a usted y se lo repito ahora, es que si después de 40 años de
gobierno socialista en esta ciudad, que han hecho ustedes y han deshecho lo que
han querido, que no han tenido prácticamente oposición, que han tenido tiempo
para pensar en la zona norte y en todas las demás zonas, pues nos choca que a
estas alturas tengan ustedes que hacer unas jornadas de reflexión interna para ver
el futuro y la proyección y a ver qué van a hacer en la zona norte. Eso lo tenían que
tener ya identificado y en marcha ya, van tarde, ¿qué necesitan?, ¿otros 40 años?,
para pensar ese proyecto y luego ya veremos cómo lo ponemos en marcha.
Entonces, a lo mejor, no están ustedes ya en el gobierno, en cualquier caso, sí es
verdad y convendrá usted conmigo, Sr. Fran Belver, que estamos viendo una
ciudad que avanza muy deprisa, quizás a algunos les parece que incluso hasta
demasiado y otra ciudad que se ha quedado atrás, sin manera de avanzar y no
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decimos que sea fácil, lo que hay que tener en la cabeza ya y diseñar el proyecto y
ponernos en marcha ya, no empezar a hablar qué haremos, qué vamos a hacer, el
PERI tal, el PERI cual, el proyecto, el estudio y más estudios, pero al final, después
de 40 años, resulta que los barrios siguen como siguen y los vecinos nos lo dicen y
nosotros lo vemos y lo que les decimos es que pongan ya en marcha políticas que
hagan que la ciudad no tenga tanto contraste y que no tengamos que hablar, que a
algunos les molesta, de una ciudad empobrecida y otra que parece lo la quiere
usted convertir en Manhattan, comprende?, esto es lo que le decimos, que
seguramente habrá que invertir ahí y claro usted dice, no, no invierte son temas
privados, no, denle esa posibilidad también a los barrios del norte. Miren como los
han encontrado en eso que le acabo de aprobar en el punto número 9, creo que
era, o el 8, lo han encontrado y nos gusta, pues ese es el camino, Sr. Fran Belver.
Pero no digan que ahora se van ustedes a reunir para identificar qué proyectos
hacemos para la zona norte, tendrían ustedes que tenerlos ya superidentificados y
machacados y no le moleste que se lo diga porque alguien le tendrá que decir al
gobierno lo que entiende, que la ciudad no está bien o que queremos que mejore y
a ustedes les molesta, no aceptan las críticas. Todo lo contestan, no, a ver cuándo
nos dan la razón alguna vez o ¿nunca le llevamos toda la oposición que somos un
montón, nunca llevamos ninguna razón?
Yo creo que habrá que hablar de si tenemos un poco más o un poco menos y de
modelos y nuestros modelos, desde luego, de ciudad no es el que ustedes
últimamente están haciendo, eso lo hemos dicho, porque hacen una ciudad que se
ve ahí apartada y otra ciudad que florece y que grandes proyectos y grandes
edificios y tal, que no estamos en contra de eso, estamos en contra de que se
olviden ustedes de la otra ciudad, de la ciudad donde vive la gente que más lo
necesita y donde vive la mayoría de la gente.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Supongo que ahora ya me toca tuits ¿no? En el Districte Cultural, a la zona de la
Carretera del Mig no es fa ni un habitatge. El PERI que vostè ha fet referència, no
està a la zona del Districte Cultural. No, no, jo he dit districte cultural, vostè abans
de la seva intervenció han parlat del Districte Cultural que fèiem un districte cultural
per fer habitatge. Jo he dit en el Districte Cultural, amb tota l’ampliació d’usos que
es va fer a tot el territori del Districte Cultural no hi ha ni un habitatge, el PERI és un
planejament que s’havia fet a l’any 2004 i ara s’està executant però ara no s’ha fet
cap modificació ni s’ha canviat res del què n’hi havia en aquell moment, res, és
exactament el mateix.
Tot el què expulsa Barcelona ho acull L’Hospitalet, no, això no és cert, ho pot també
repetir moltes vegades, no és cert i el què expulsa Barcelona o el què Barcelona no
vol i acollia L’Hospitalet, això era fa 25 anys quan en el dictamen 8, ara aquest que
estem discutint si ha d’haver-hi una cosa o una altra, el què hi havia era neumàtics,
“chatarreros”, desperdicis, una zona fosca i fins i tot, hi ha havia algun pastor que
portava el ramat en transhumància per carregar-lo a Can Tunis i sembla que alguns
de vostès estiguin reivindicant aquell moment, doncs, miri, tenen el seu dret,
nosaltres no.
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Per tant, el que estem plantejant no és tot el què Barcelona no vol, cap aquí, no, no,
escolti, és una realitat metropolitana, nosaltres tenim una situació, com a ciutat,
privilegiada, situació que no és mèrit d’aquest Govern perquè ningú diguem ens ho
arroguem, no, però estem a set minuts de l’aeroport, a deu minuts del port, estem a
peu de les rondes, estem molt bé comunicats amb tot arreu, tenim una xarxa de
metros, tenim una ciutat, que a vegades això s’oblida, amb 17 parades de metro.
Digui’m si hi ha algun districte de Barcelona, que és amb el que ens compara
habitualment, que tingui això. Això és el que dóna avantatge competitiva a la ciutat,
hi ha coses que el govern municipal del moment té més a veure, coses que té
menys a veure. Ja els hi dic que estem a set minuts de l’aeroport no és un mèrit,
ara sí que és una condició que es pot aprofitar o no i nosaltres el què estem
treballant per fer, és aprofitar la situació de la ciutat per generar condicions perquè
aquestes condicions generin oportunitats pels nostres veïns. Quan abans els hi
explicava lo de la segona ciutat en llocs de treballs localitzats, estem parlant d’això,
generar condicions perquè la iniciativa privada generi oportunitats.

SRA. ALCALDESSA
Quedarien aprovats tots els dictàmens, perdó, Sra. Secretària.
SRA. SECRETÀRIA
Perdó, és que no he pres nota o no he entès el posicionament de Ciutadans en
relació al punt 8 de l’ordre del dia i el de Convergència i Unió en relació al punt 11.
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Garcia, el 8?
SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
A favor.
SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
En el punt 11, he votat a favor.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat dels punts de la Comissió
Permanent de Presidència, els declara aprovats segons els resultats de les
votacions que s’inclouen a continuació en cadascun d’ells.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A LA PRESSA DE CONEIXEMENT PEL PLE DE
L’EXPULSIÓ D’UN REGIDOR DEL GRUP POLÍTIC DEL PARTIT POPULAR I LA
SEVA DECLARACIÓ COM A REGIDOR NO ADSCRIT (EXP. 35815/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
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L’Alcaldessa-Presidenta en exercici de les facultats que li atorga l’article 124.4.ñ) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, posa en
coneixement del Ple, previ el dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el
següent:
ATÈS que al ple de constitució del mandat 2015-2019, que va tenir lloc el 13 de
juny de 2015, varen prendre possessió dels seus càrrecs els 3 membres de la
corporació proclamats electes per la candidatura del Partit Popular a les eleccions
municipals, convocades pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març. (BOE 77, de
31.03.2015), regidora i regidors: Sra. Sonia Esplugas González, Sr. Francisco
Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro, els quals van conformar
inicialment el grup polític municipal del Partit Popular, tal i com es va comunicar al
ple en sessió de 19 de juny de 2015, que es va donar per assabentat de la
constitució, denominació i composició dels 8 grups polítics municipals que
inicialment van conformar la corporació, coincidint amb la totalitat de llistes
electorals que varen obtenir representació en les eleccions municipals del 24 de
maig de 2015.
ATÈS que aquesta composició inicial ha estat objecte de modificació segons consta
a les sessions plenàries de 24 de novembre de 2015 i 22 de desembre de 2015, en
que es va prendre coneixement de l’extinció del grup polític municipal Guanyem
L’Hospitalet, i l’adquisició pel regidor i per la regidora que el composaven de la
condició de no adscrit/a i la reducció de 8 a 7 dels grups polítics municipals.
ATÈS que el Ple el 27 de febrer de 2018 va prendre coneixement de l’expulsió del
Partit Popular del Regidor Sr. Francisco Javier Martín Hermosín, i en conseqüència
la seva declaració com a regidor no adscrit, amb efectes del 26 de gener de 2018.
ATÈS que per escrit de 24 d’octubre de 2018, registrat d’entrada a l’ajuntament el
29 d’octubre amb el núm. 81270/2018, la Secretaria del Comitè de Drets i Garanties
del Partit Popular a Catalunya, posa en coneixement de la Secretaria General del
Ple la certificació de l’acord del Comitè Nacional de Drets i Garanties del Partit
Popular, adoptat el 22 d’octubre de 2018, que confirma la resolució del Comitè de
Drets i Garanties de Catalunya, d’expulsió del Partit Popular del regidor Sr. Pedro
Alonso Navarro.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple, accidental, LH 33/2018, de 31
d’octubre de 2018, incorporat a l’expedient.
En compliment de l’art. 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, l’art. 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’art. 21 del Reglament
Orgànic del Ple.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència, ES DÓNA PER ASSABENTAT:
PRIMER.- De l’expulsió del Partit Popular del Regidor Sr. Pedro Alonso Navarro, i
en conseqüència la seva declaració com a regidor no adscrit, amb efectes del 29
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d’octubre de 2018, de conformitat amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
SEGON.- NOTIFICAR aquesta presa de raó al Partit Popular, al grup polític
municipal del Partit Popular i al regidor Sr. Pedro Alonso Navarro.
TERCER.- TRASLLADAR aquest presa de raó a l’Alcaldia, als/a les portaveus dels
grups polítics municipals, a la Gerència Municipal, a la Intervenció General
municipal i la Tresoreria General, als efectes adients.

ACORD 2.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA MODIFICACIÓ
EN LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, LA DESIGNACIÓ
DE PORTAVEU I LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PORTAVEUS (EXP. 2681/2016).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa-Presidenta en exercici de les facultats que li atorga l’article 124.4.ñ) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 20.6 del
reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament, posa en coneixement del ple, previ el
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència:
VIST que l’apartat 3 de l’art. 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local determina que als efectes de l’actuació corporativa els/les
membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics, i en el mateix
sentit es regula a l’art. 50.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, que
determina l’existència obligatòria dels grups polítics en els municipis de població
superior a 20.000 habitants.
ATÈS que el Ple en sessió de 19 de juny de 2015 es va donar per assabentat de la
constitució, denominació i composició dels grups polítics municipals i de la Junta
Municipal de Portaveus com a resultat de les eleccions que van tenir lloc el 24 de
maig de 2015, les quals van donar com a resultat la conformació de vuit grups
polítics municipals corresponents a les llistes electorals següents: Grup polític
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSCCP); Grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadania (C’s); Grup
polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa Pirates de Catalunya-Entesa (ICV-EUiA-PIRATES-E); Grup polític municipal del
Partit Popular (PP); Grup polític municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal (ERC); Grup polític municipal Guanyem L’Hospitalet (GL’H); Grup
polític municipal de Convergència i Unió (CIU); Grup polític municipal Candidatura
d’Unitat Popular-Poble Actiu (CUP- Poble Actiu).
ATÈS que el Ple en sessió de 24 de novembre de 2015, convalidat en sessió de 22
de desembre de 2015, va prendre coneixement d’una nova composició dels grups
polítics municipals del consistori vigent en aquell moment, com a conseqüència de
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l’extinció del grup polític Guanyem L’Hospitalet (GL’H) i la declaració com a no
adscrits del regidor i la regidora que conformaven aquest grup.
ATÈS que el Ple en sessió de 27 de setembre de 2016, es va donar per assabentat
de la modificació del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés (PSC-CP) com a conseqüència del cessament per renúncia
de la regidora Sra. Mercè Perea i Conillas i la incorporació a aquest grup del nou
regidor Sr. David Quirós Brito.
ATÈS que el Ple en sessió de 27 de febrer de 2018, va prendre coneixement de
l’expulsió del grup polític municipal del Partit Popular, amb efectes del 26 de gener
de 2018, del regidor Sr. Francisco Javier Martín Hermosín, aleshores portaveu
d’aquest grup amb la seva declaració com a regidor no adscrit, com a conseqüència
de la seva expulsió del Partit Popular.
ATÈS que el Ple en aquesta mateixa sessió, ha pres coneixement de l’expulsió del
grup polític municipal del Partit Popular, del regidor Sr. Pedro Alonso Navarro, amb
efectes del 29 d’octubre de 2018, amb la seva declaració com a regidor no adscrit,
com a conseqüència de la seva expulsió del Partit Popular.
VIST que l’article 22 del reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament vigent (BOP 12
de gener de 2012) determina al seu apartat 1 que els/les membres de les
corporacions locals que no s’integren en un grup polític de la formació electoral per
la qual van ser escollits/es, els/les que abandonin el grup del qual en formaven part
o fossin expulsats/es del seu grup passaran a tenir la condició de membres no
adscrits/es. En el mateix sentit l’article 20.5 d’aquest reglament.
VIST que de conformitat amb l’art. 26 del Reglament Orgànic del Ple, la Junta
Municipal de Portaveus, estarà composada, com a membres de ple dret amb vot i
veu, per l’Alcaldessa, que ostentarà la presidència i pels/per les portaveus dels
grups polítics municipals, corresponent la secretaria a la Secretaria General del Ple.
VIST que el ple municipal en sessió de 27 de febrer de 2018, es va donar per
assabentat de la nova composició de la Junta Municipal de Portaveus vigent en
l’actualitat.
ATÈS que en l’escrit de 31 d’octubre de 2018, la regidora Sra. Sonia Esplugas
González, manifesta que, com a única component del grup accepta el càrrec de
portaveu del grup polític municipal del Partit Popular, amb efectes del dia 1 de
novembre de 2018.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, amb el dictamen previ de la comissió
permanent de Presidència, ES DÓNA PER ASSABENTAT DE:
PRIMER.- La nova composició, amb efectes del 29 d’octubre de 2018, dels grups
polítics municipals i els/la regidors/a no adscrits/a que integren el Consistori, que
comporta una modificació en l’actual composició, que consta a l’assabentat de la
sessió del Ple del 27 de febrer de 2018, i que en versió refosa, resta com es
determina a continuació:
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A. GRUP POLITIC DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYACANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP), composat per 11 membres de dret,
igual al nombre de regidors/es obtinguts/es pel Partit dels Socialistes de
Catalunya – Candidatura de Progrés en les eleccions municipals del 24 de maig
de 2015, tal i com consta als escrits de 13 de juny de 2015 i 26 de juliol de
2016, els quals figuren incorporats a l’expedient:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ
FRANCESC JOSEP BELVER I VALLÈS
JOSE MARÍA GARCÍA MOMPEL
CRISTIAN ALCAZAR ESTEBAN
ROCÍO RAMÍREZ PÉREZ
MANUEL BRINQUIS PÉREZ
JAUME GRAELLS I VEGUIN
MARÍA ÁNGELES SARIÑENA HIDALGO
JOSÉ CASTRO BORRALLO
JESÚS HUSILLOS GUTIÉRREZ
DAVID QUIROS BRITO

B. GRUP POLITIC DE CIUTADANS PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s),
composat per 4 membres de ple dret, igual al nombre de regidors/es
obtinguts/es per Ciutadans Partido de la Ciudadania en les eleccions municipals
del 24 de maig de 2015, tal i com consta a l’escrit de 13 de juny de 2015 que
figura incorporat a l’expedient,
1
2
3
4

MIGUEL MANUEL GARCÍA VALLE
MARÍA CARMEN ESTEBAN FERNÁNDEZ
RAINALDO RUIZ NARVAEZ
JESÚS AMADEO MARTÍN GONZÁLEZ

C. GRUP POLITIC D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA-PIRATES DE CATALUNYA-ENTESA (ICV-EUiA-Pirates-E),
composat per 3 membres de ple dret, igual al nombre de regidors/es
obtinguts/es per Iniciativa per Catalunya Verds -Esquerra Unida i Alternativa Pirates de Catalunya –E en les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, tal
i com consta a l’escrit de 13 de juny de 2015 que figura incorporat a l’expedient,
1
2
3

ANA GONZÁLEZ MONTES
JULIANA CARBALLEIRA PASCUAL
IVAN NIETO MARTÍNEZ

D. GRUP POLITIC D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD
MUNICIPAL (ERC), composat per 2 membres de ple dret, igual al nombre de
regidors obtinguts per ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD
MUNICIPAL, en les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, tal i com
consta a l’escrit de 13 de juny de 2015 que figura incorporat a l’expedient.
1
2

ANTONI GARCIA i ACERO
JORGE GARCÍA i MUÑOZ

E. GRUP POLITIC DEL PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR (PP),
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composat per 1 membre, que és la regidora que actualment consta com a única
integrant d’aquesta formació política com a conseqüència de l’expulsió dels
altres dos regidors que inicialment la conformaven i conseqüent adquisició de la
condició de regidors no adscrits: el regidor Sr. Francisco J. Martín Hermosín,
amb efectes del 26 de gener de 2018, tal com consta a la sessió del ple de 27
de febrer de 2018, i el regidor Sr. Pedro Alonso Navarro, amb efectes del 29
d’octubre de 2018, que és l’objecte de la present modificació.
1

SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ

F. GRUP POLITIC DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU), composat per 1 membre
de ple dret, igual al nombre de regidors obtinguts per la federació Convergència
i Unió, en les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, tal i com consta a
l’escrit de 13 de juny de 2015 que figura incorporat a l’expedient.
1

JORDI MONRÓS i IBÁÑEZ

G. GRUP POLÍTIC CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU (CUPPoble Actiu), composat per 1 membre de ple dret, igual al nombre de regidors
obtinguts per Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu, en les eleccions
municipals del 24 de maig de 2015, tal i com consta a l’escrit de 13 de juny de
2015 que figura incorporat a l’expedient.
1

CHRISTIAN GIMÉNEZ MÁRQUEZ

H. REGIDORS/A NO ADSCRITS/A: La resta de membres que integren la
corporació, ho fan en la seva condició de regidors i regidora no adscrits/a que
per ordre de data d’adquisició d’aquesta condició són:
1
2
3
4

RAFAEL JIMÉNEZ ARIZA
CRISTINA SANTON RAMIRO
FRANCISCO JAVIER MARTIN HERMOSIN
PEDRO ALONSO NAVARRO

SEGON.- Dels/de les portaveus titulars i suplents de cadascun dels grups polítics
municipals, que comporta la modificació dels actuals que figuren a l’assabentat de
la sessió del Ple del 27 de febrer de 2018 i que són els/les regidors/es següents:
A. GRUP POLITIC DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYACANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
Portaveu titular: FRANCESC JOSEP BELVER I VALLÈS
Portaveu 1r. suplent: JAUME GRAELLS I VEGUIN
B. GRUP POLITIC DE CIUTADANS PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s).
Portaveu titular: MIGUEL MANUEL GARCÍA VALLE
Portaveu 1r. suplent: RAINALDO RUIZ NARVAEZ
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Portaveu 2n. suplent: MARÍA CARMEN ESTEBAN FERNÁNDEZ
C. GRUP POLITIC d’ INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES DE CATALUNYA-ENTESA (ICV-EUiAPirates-E)
Portaveu titular: ANA GONZÁLEZ MONTES
Portaveu 1r. suplent: JULIANA CARBALLEIRA PASCUAL
Portaveu 2n. suplent: IVAN NIETO MARTÍNEZ
D. GRUP POLITIC D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD
MUNICIPAL (ERC)
Portaveu titular: ANTONI GARCIA i ACERO
Portaveu suplent: JORGE GARCÍA i MUÑOZ
E. GRUP POLITIC DEL PARTIT POPULAR-PARTIDO POPULAR (PP), amb
efectes de l’1 de novembre de 2018.
Portaveu: SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ
F. GRUP POLITIC DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU)
Portaveu: JORDI MONRÓS i IBÁÑEZ
G. GRUP POLÍTIC CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR POBLE ACTIU (CUPPoble Actiu)
Portaveu: CHRISTIAN GIMÉNEZ MÁRQUEZ
TERCER.- De la composició de la JUNTA MUNICIPAL DE PORTAVEUS d'aquest
Ajuntament, la qual resta integrada amb efectes del 1 de novembre de 2018, de
conformitat amb l’art. 26 del Reglament Orgànic del Ple, pels membres següents:
- PRESIDENTA: L’Alcaldessa, Sra. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ, que serà
substituïda pel cas d’absència pels/per les Tinents/es d’Alcaldia per ordre del seu
nomenament.
-

VOCALS:
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1

2

3

4

Grup Polític PSC

Grup Polític C’s

Grup Polític ICVEUiA-Pirates-E
Grup Polític ERC

Portaveu titular

Sr. Francesc J. Belver Valles

Portaveu suplent

Sr. Jaume Graells i Veguin

Portaveu titular

Sr. Miguel Manuel García Valle

1r. Portaveu suplent

Sr. Rainaldo Ruiz Narváez

2a. Portaveu suplent

Sra. M. Carmen Esteban Fernández

Portaveu titular

Sra. Ana Ma. González Montes

1r. Portaveu suplent

Sra. Juliana Carballeira Pascual

2n. Portaveu suplent

Sr. Iván Nieto Martínez

Portaveu titular

Sr. Antoni García i Acero

Portaveu suplent

Sr. Jorge García i Muñoz

5

Grup Polític PP

Portaveu

Sra. Sonia Esplugas González

6

Grup Polític CiU

Portaveu

Sr. Jordi Monrós i Ibáñez

7

Grup Polític CUP-PA

Portaveu

Sr. Christian Giménez Márquez

QUART.- NOTIFICAR aquest assabentat als/a les portaveus dels diferents grups
polítics municipals i als/a la regidors/a no adscrits/a d’aquest ajuntament.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest assabentat a l’Alcaldia-Presidència, a la
Secretaria General del Ple, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria
Municipal, així com a totes les Àrees municipals mitjançant la publicació a la
Intranet per al seu coneixement.
ACORD 3.- PER DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
7776/2018, 31 D’OCTUBRE, RELATIU A DETERMINAR QUE LA PORTAVEU
DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR EXERCEIXI EL SEU
CÀRREC EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA (EXP. 2686/2016).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article123.1.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 7776/2018, de 31 d’octubre, que literalment diu:
“VIST que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 19 de juny de 2015, va determinar el
règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació, fixant en 18 el
nombre de membres electes que durant aquest mandat, poden exercir el càrrec en
règim de dedicació exclusiva: l’Alcalde/ssa, Tinents/es d’Alcaldia titulars d’Àrea,
Regidors/es de Govern, Regidors/es Presidents de Districte i els/les Regidors/es
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Portaveus dels Grups Polítics Municipals, que no formen part de l’equip de govern,
així com els que podran exercir-lo en règim de dedicació parcial.
ATÈS que el Decret de l’Alcaldia núm. 5532/2015 de 19 de juny, va concretar
inicialment, de manera nominal els membres de la corporació que exercirien el seu
càrrec en règim de dedicació exclusiva i parcial, en compliment de l’acord del Ple de
19 de juny de 2015.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 4123/2016, de 23 de maig, es va acordar el
cessament del règim de dedicació exclusiva de la Sra. Sonia Esplugas González,
amb motiu del seu cessament com a portaveu del grup polític municipal del Partit
Popular, amb efectes del 23 de maig de 2016.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 4465/2016, d’1 de juny, es va determinar
l’aplicació del règim de dedicació exclusiva al nou regidor portaveu del grup polític
municipal del Partit Popular, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín, amb efectes de
l’1 de juny de 2016.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 534/2018, de 29 de gener, es va declarar el
cessament en règim de dedicació exclusiva del Regidor Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín, amb efectes del 26 de gener de 2018.
VIST l’escrit de 31 d’octubre de 2018, signat per la regidora Sra. Sonia Esplugas
González, en el qual manifesta que accepta el càrrec de portaveu del grup polític
municipal del Partit Popular, amb efectes del dia 1 de novembre de 2018, i el règim
de dedicació exclusiva, amb efectes de la mateixa data, de conformitat amb l’acord
del Ple de 19 de juny de 2015 i que no incorre en causa d’incompatibilitat que
l’impedeixi l’acceptació de la dedicació exclusiva.
VIST el que disposa l’art. 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim Local.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple, accidental de 31 d’octubre de 2018
(L'H 33/2018)
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 75.5 la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 12.3 del Reglament orgànic del Ple
vigent (BOP 12/01/2012),
HE RESOLT:
PRIMER.- DETERMINAR que la Regidora Sra. Sonia Esplugas González, com a
nova portaveu del grup polític municipal del Partit Popular, exercirà el seu càrrec en
règim de dedicació exclusiva, amb efectes de l’1 de novembre de 2018.
SEGON.- Les quanties de les retribucions econòmiques a percebre per la regidora
que exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva, son les fixades a l’acord del
Ple de 19 de juny de 2015, (BOP 03-07-2015) i restaran subjectes al règim
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d’incompatibilitats de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques.
TERCER.- ORDENAR al Servei de Recursos Humans, que porti a terme els tràmits
que siguin necessaris per a l’execució del present acord.
QUART.- DONAR COMPTE al Ple d’aquest Decret en la primera sessió que tingui
lloc.
CINQUÈ.- FER PÚBLIC aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de conformitat amb l’art. 75.5 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i a la seu electrònica municipal, en
compliment de l’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a la regidora interessada.
SETÈ- TRASLLADAR aquest Decret a l'Alcaldia Presidència, als/a les portaveus
dels grups polítics municipals, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal, a la
Tresoreria Municipal i al Servei de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.”
ACORD 4.- RELATIU A LA MODIFICACIO DE LA COMPOSICIÓ GENÈRICA
DE LES COMISSIONS DEL PLE: COMISSIONS PERMANENTS, COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES I COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL
PLE (EXP. 6099/2016).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez i de la REGIDORA i dels REGIDORS NO
ADSCRITA/ADSCRITS, Sra. Cristina Santón Ramiro, Sr. Rafael Jiménez Ariza, Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i amb 3 vots
d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
L’Alcaldessa-Presidenta en exercici de les facultats que li atorga l’article 124.4.ñ) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, proposa al Ple,
previ el dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, l’adopció dels
següents acords:

…/…

29

ATÈS que el 13 de juny de 2015 va tenir lloc la celebració del ple constitutiu de la
nova corporació municipal nascuda de les eleccions del 24 de maig de 2015 i en
sessió extraordinària del 19 de juny de 2015, convocada amb caràcter de ple
d’organització, es van constituir les comissions del Ple, de conformitat amb el que
es preveuen els articles 116, 122, 123.1.c) i 132 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; els articles 48, 58, 60 i 101 del Decret
Legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal
de Règim Local de Catalunya; els articles 212 i concordants del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 59 i ss. del Reglament Orgànic
del Ple de l’Ajuntament vigent (BOP de 12/01/2012).
ATÈS que aquesta composició inicial es va modificar pel Ple en sessió 24 de
novembre de 2015, per motiu de la dissolució del grup municipal Guanyem
L’Hospitalet, preveient la incorporació a les comissions dels regidors i les regidores
no adscrits/es, de conformitat amb els diferents pronunciaments del Tribunal
Constitucional, que s’inicien amb la Sentència 169/2009, de 9 de juliol, reiterats en
sentències posteriors.
ATÈS que en la sessió ordinària del Ple del 27 de febrer de 2018, es va acordar una
nova composició genèrica de les Comissions Permanents sectorials: Presidència i
Drets i Territori; Comissió Especial de Comptes i Comissió de Competències
delegades del Ple.
ATÈS que en aquesta mateixa sessió el Ple de l’ajuntament, en compliment del que
determina l’article 20.6 del Reglament Orgànic del Ple, ha pres coneixement de
l’expulsió del Partit Popular del Sr. Pedro Alonso Navarro i la conseqüent adquisició
de la condició de regidor no adscrit.
El Ple, de conformitat amb el que preveu l’art. 65 del Reglament Orgànic del Ple
vigent, a proposta de l’Alcaldia-presidència, amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- MODIFICAR la composició genèrica de les COMISSIONS
PERMANENTS SECTORIALS: Comissió Permanent de Presidència i Comissió
Permanent de Drets i Territori, com a conseqüència de l’adquisició de la condició
de no adscrit del regidor del Partit Popular, Sr. Pedro Alonso Navarro.
Cadascuna de les dues comissions s’integraran pels 12 membres següents:
PRESIDENT/A: L’Alcaldessa o el/la Regidor/a en qui delegui.
VICEPRESIDENT/A: El membre de la comissió que designi l’Alcaldia.
VOCALS:
a)
1 membre del Grup Polític Municipal del PSC-CP
b)
1 membre del Grup Polític Municipal de C’s
c)
1 membre del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Pirates
d)
1 membre del Grup Polític Municipal del PP
e)
1 membre del Grup Polític Municipal d’ERC
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f)
g)
h)

1 membre del Grup Polític Municipal de CiU
1 membre del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu
4 Regidors/a no adscrits/a

SEGON.- MODIFICAR la composició genèrica de la COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES, com a conseqüència de l’adquisició de la condició de no adscrit del
regidor del Partit Popular, Sr. Pedro Alonso Navarro.
La comissió s’integrarà pels 12 membres següents:
PRESIDENT/A: L’Alcaldessa o el/la Regidor/a en qui delegui.
VICEPRESIDENT/A: El membre de la comissió que designi l’Alcaldia.
VOCALS:
a)
1 membre del Grup Polític Municipal del PSC-CP
b)
1 membre del Grup Polític Municipal de C’s
c)
1 membre del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E
d)
1 membre del Grup Polític Municipal del PP
e)
1 membre del Grup Polític Municipal d’ERC
f)
1 membre del Grup Polític Municipal de CiU
g)
1 membre del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu
h)
4 Regidors/a no adscrits/a.
TERCER.- MODIFICAR la composició genèrica de la COMISSIÓ DE
COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE, com a conseqüència de l’adquisició de
la condició de no adscrit del regidor del Partit Popular, Sr. Pedro Alonso Navarro.
La comissió s’integrarà pels 12 membres següents:
PRESIDENT/A: L’Alcaldessa o el/la Regidor/a en qui delegui.
VICEPRESIDENT/A: El membre de la comissió que designi l’Alcaldia.
VOCALS:
a)
1 membre del Grup Polític Municipal del PSC-CP
b)
1 membre del Grup Polític Municipal de C’s
c)
1 membre del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E
d)
1 membre del Grup Polític Municipal del PP
e)
1 membre del Grup Polític Municipal d’ERC
f)
1 membre del Grup Polític Municipal de CiU
g)
1 membre del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu
h)
4 Regidors/a no adscrits/a.
QUART.- Les competències de les comissions recollides als apartats anteriors, el
règim de la designació dels seus membres, la seva participació i el règim d’adopció
dels seus acords, seran els que figuren a l’acord del ple de 27 de febrer de 2018,
dictat en desenvolupament de les previsions del vigent reglament orgànic del ple,
que es declara vigent en tot allò que no es objecte de modificació al present acord.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord als/a les portaveus dels diferents grups polítics
municipals i als/a la regidors/a no adscrits/a d’aquest ajuntament.
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SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord a l’Alcaldia-Presidència, a la Secretaria
General del Ple, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria Municipal, així
com a totes les Àrees municipals mitjançant la publicació a la Intranet per al seu
coneixement.
ACORD 5.- RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL
PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE
2016, 22 DE NOVEMBRE DE 2016, 27 DE JUNY DE 2017, 27 DE FEBRER I 23
D’OCTUBRE DE 2018 (EXP. 239/2016).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez i de la REGIDORA i dels REGIDORS NO
ADSCRITA/ADSCRITS, Sra. Cristina Santón Ramiro, Sr. Rafael Jiménez Ariza, Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i amb 3 vots
d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
ATÈS que per acord de l’Ajuntament Ple en sessió de 29 de gener de 2013 es va
aprovar definitivament el Reglament orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat (ROPC), que inclou, entre d’altres, la regulació jurídica del
Consell de Ciutat, de conformitat amb el que determina l’article 131 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, del que el text íntegre
aprovat es va publicar al BOP de 25 de febrer de 2013, entrant en vigor al dia
següent d’aquesta publicació.
ATÈS que en compliment del que disposa l’article 49 de l’esmentat reglament,
l’Alcaldia per Decret 7761/2015, de 7 d’octubre va iniciar el procediment per a la
constitució del Consell de Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat incorporant el
calendari de les operacions de constitució del plenari del Consell.
ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 23 de febrer de
2016, es van nomenar els membres del Plenari del Consell de Ciutat.
ATÈS que per acords del Ple, en sessions ordinàries de 22 de novembre de 2016,
27 de juny de 2017, 27 de febrer i 23 d’octubre de 2018, es va acordar modificar
parcialment la composició del Plenari respectivament, pel que fa als representants
d’alguna de les entitats que en formen part.
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VIST que en aquesta mateixa sessió el Ple de l’ajuntament, en compliment del que
determina l’article 20.6 del Reglament Orgànic del Ple, ha pres coneixement de
l’expulsió del Partit Popular del Sr. Pedro Alonso Navarro i la conseqüent adquisició
de la condició de regidor no adscrit.
ATÈS que l’article 48.a. del ROPC estableix que formen part del plenari del consell,
com a vocals, un/a regidor/a en representació de cadascun dels grups polítics
municipals constituïts en el si de la corporació i que segons l’article 49.2.a, la
designació s’efectuarà per escrit signat pel/per la portaveu.
VIST que per escrit de 5 de novembre de 2018, registrat el 8 de novembre de 2018,
amb el numero 84528, la Sra. Sonia Esplugas González, regidora portaveu del grup
polític municipal del Partit Popular, ha designat com a representant del referit grup
polític al Plenari del Consell, a la Sra. Sonia Esplugas González.
ATÈS que l’article 48.j. del reglament estableix que també formen part del Plenari
com a vocals, un representant de cada una de les entitats, fins a un màxim de 75,
presents a l’Hospitalet, inscrites al Registre municipal d’entitats, amb una antiguitat
mínima de 2 anys, que estiguin al corrent de les seves obligacions legals i fiscals.
VIST l’escrit dirigit a la Secretaria del Consell de Ciutat, de la representant de
l’Associació Professional d’empresaris instal·ladors de L’Hospitalet – APEI, pel qual
notifica el canvi del representant al Plenari del Consell de Ciutat.
ATÈS que l’article 49.1 del ROPC determina que s’elevarà al Ple municipal la
proposta de nomenament dels membres del Consell de Ciutat.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència i amb el dictamen previ de la Comissió
permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació
del grup polític municipal del Partit Popular, a la regidora Sra. Sonia Esplugas
González en substitució del regidor Sr. Pedro Alonso Navarro.
SEGON.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació
de l’Associació Professional d’empresaris instal·ladors de L’Hospitalet – APEI, a la
Sra. Natividad Mellado Palma en substitució del Sr. Xavier Jiménez Torras.
TERCER.- DECLARAR vigent el nomenament de la resta de membres del plenari
del Consell de Ciutat, acordats pel Ple de l’Ajuntament en sessions de 23 de febrer
de 2016, 22 de novembre de 2016 i 27 de juny de 2017, 27 de gener i 23 d’octubre
de 2018.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.
CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT a l’Alcaldia-Presidència del Consell de Ciutat, a la
Secretaria del Consell de Ciutat.

…/…

33

SISÈ.- PUBLICAR aquest acord al portal web municipal.

ACORD 6.- RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ DELS
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS EN EL PLENARI DEL CONSELL EDUCATIU DE
L’HOSPITALET (EXP. 35734/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez i de la REGIDORA i dels REGIDORS NO
ADSCRITA/ADSCRITS, Sra. Cristina Santón Ramiro, Sr. Rafael Jiménez Ariza, Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i amb 3 vots
d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 7 d’abril de 1988 va aprovar la
normativa de composició i funcionament del Consell Escolar Municipal de L’Hospitalet
de Llobregat.
ATÈS que el reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat va ser
aprovat definitivament el 13 de desembre de 2011 i va ser publicat al BOP de 24 de
gener de 2012, entrant en vigor al dia següent de la seva publicació, de conformitat
amb el que es preveu a la Disposició Final Única.
VIST que l’article 5 del reglament determina que el Consell s’estructurarà en un òrgan
principal, denominat Plenari.
VIST que l’article 6 del reglament preveu la presència al Plenari del Consell de
representants de les àrees amb la delegació de competències d’educació, participació
ciutadana i civisme, esports, joventut, promoció econòmica i ocupació i benestar social
i famílies, així com un membre per cada un dels grups polítics municipals amb
representació al Ple de l’ajuntament, que podran delegar l’assistència a les sessions,
de manera permanent o esporàdica.
ATÈS que l’apartat 7, del capítol I de l’Annex del Decret 404/1987, de 22 de
desembre, relatiu a les bases d’organització i funcionament dels consells escolars
municipals, estableix que els regidors de l’Ajuntament, vocals del consell Escolar
Municipal, seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament respectiu.
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ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 27 de novembre de 2018 ha
pres coneixement de l’expulsió del Partit Popular del regidor Sr. Pedro Alonso
Navarro i de la declaració com a regidor no adscrit.
VIST que per escrit de 5 de novembre de 2018, registrat el 8 de novembre de 2018
amb el numero 84527, la Sra. Sonia Esplugas González, regidora portaveu del grup
polític municipal del Partit Popular, ha designat el representant d’aquest grup al
Plenari del Consell Educatiu.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència i amb el dictamen previ de la comissió
permanent de presidència,
ACORDA:
PRIMER.- MODIFICAR la composició de la representació del grup polític municipal del
Partit Popular en el Plenari del Consell Educatiu de L’Hospitalet, en atenció a l’expulsió
del regidor Sr. Pedro Alonso Navarro i el seu passi a la condició de regidor no adscrit.
SEGON.- DETERMINAR, en funció de l’acord adoptat anteriorment, la composició de
la representació dels grups polítics municipals en el Plenari del Consell Educatiu de
L’Hospitalet, de la manera següent:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP: Sr. José María García
Mompel.
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans: Sr. Jesús Amadeo Martín
González.
c)
Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Pirates-E: Sra. Juliana
Carballeira Pascual.
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP: Sra. Sonia Esplugas González.
e) Per part del Grup Polític Municipal d’ERC: Sr. Jorge Garcia i Muñoz.
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU: Sr. Jordi Monrós i Ibañez.
g)
Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu: Sr. Christian
Giménez Márquez.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord al regidor Sr. Pedro Alonso Navarro i a la
regidora Sra. Sonia Esplugas González
QUART.- DONAR TRASLLAT al Regidor de Govern d’Educació, als/a les portaveus
dels grups polítics municipals, a la Secretaria del Consell Educatiu de l’Hospitalet i a
totes les Àrees Municipals per mitjà de la publicació en la Intranet als efectes legals
oportuns.
ACORD 7.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE
L’ALCALDIA 7859/2018, DE 7 DE NOVEMBRE, I 8060/2018, DE 13 DE
NOVEMBRE, RELATIUS AL NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL I
ESMENA D’ERROR MATERIAL, RESPECTIVAMENT (EXP. 4180/2016).
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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.
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, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE dels Decrets de
l’Alcaldia números 7859/2018, de 7 de novembre, i 8060/2018, de 13 de novembre
relatiu al cessament de personal eventual i esmena d’error material,
respectivament.
El text del Decret 7859/2018, de 7 de novembre, amb l’esmena incorporada per
rectificació d’error continguda al Decret 8060/2018, de 13 de novembre, queda com
segueix:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL CESSAR A JAVIER BARREÑA
FLORES COM A PERSONAL EVENTUAL.
Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 10.368/2016 de data 15 de desembre es va
nomenar entre d’altres, com a personal eventual a J. B. F., com Assessor/a de Grup
Municipal.
Atès que el grup municipal del Partit Popular de l’Hospitalet, en data 5 de novembre
de 2018, ha sol·licitat el cessament del senyor J. B. F., com a personal eventual
amb efectes 7 de novembre de 2018.
Atès que l’article 104 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
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 7 de novembre de 2018, a J. B. F. del seu
càrrec d’Assessor/a de Grup Municipal, (del grup polític municipal del Partit
Popular), com a personal eventual.
Segon.- En conseqüència, amb el cessament anterior, restarien vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:
 1 lloc d’Assessor/a d’Alcaldia
 2 llocs d’Assessor/a grups municipals
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Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que es celebri,
als efectes oportuns.
Quart.- PUBLICAR aquest acord en el BOPB i el DOGC, en compliment del que es
disposa l’art. 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.
Cinquè.- NOTIFICAR el present decret a la persona interessada, a l’AlcaldiaPresidència, a la Gerència Municipal, al grup municipal (Partit Popular), a la
Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria, al servei de Recursos
Humans i als grups municipals als efectes legals oportuns.”
COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
OCUPACIÓ
ACORD 8.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE
L’ÚS HOTELER AL SUD DE LA GRANVIA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
(A L’ENTORN DE LA FIRA I DE L’EIX DE LA GRANVIA) (EXP. 27040/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i de la REGIDORA i
del REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra. Cristina Santón Ramiro i Sr. Rafael
Jiménez Ariza; amb 6 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i amb 2 vots
d’abstenció dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la
votació, que compleix amb el quòrum de majoria absoluta que exigeix l’article
123.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
S’adopta l’acord següent:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de
l’Alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat en el BOPB de
5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Hospitalet, en sessió de
data 26 de juliol de 2016 va aprovar el Document Oportunitat i Criteris Urbanístics
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d’implantació hotelera al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, document
que té com a finalitat difondre l’estat actual de la dotació hotelera existent, les
oportunitats potencials d’implantació de nous hotels i els criteris del seu futur
desenvolupament al municipi de l’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que en aquest document es descriuen tres sectors que ofereixen un potencial
molt important per acollir noves localitzacions hoteleres i que es localitzen al voltant
de tres eixos que concentren els pols d’activitat i d’atracció de visitants del municipi,
que constitueixen les principals vies d’accés a la ciutat de Barcelona i que disposen
de sòl susceptible d’acollir l’ús hoteler (ja sigui en sòl que admet l’ús
residencial/hoteler o en sectors susceptible de transformació d’usos.
ATÈS que un d’aquests eixos és el del Sector de la Plaça Europa, el Sector
Pedrosa i el Sector Granvia Sud, que és el que ara es proposa com a àmbit de la
present modificació puntual de PGM.
ATÈS que els Serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà, han
redactat un document de Modificació Puntual de Pla General Metropolità per a la
regulació de l’ús hoteler al sud de la Granvia de l’Hospitalet de Llobregat (a l’entorn
de la Fira i de l’eix de la Granvia)
ATÈS que la present modificació puntual de Pla General Metropolità té per objecte
regular l’ús hoteler a les zones amb qualificació industrial, clau urbanística 22a,
situades al Sud de la Granvia (Granvia Sud i Pedrosa) a l’Hospitalet.
ATÈS que l’àmbit de la modificació puntual del planejament que es proposa
comprèn les parcel·les amb qualificació industrial, clau urbanística 22a, situades als
polígons industrials de Granvia Sud i de Pedrosa, enfrontades a les avingudes de la
Granvia i de Joan Carles I, als carrers de les Ciències, de José Agustín Goytisolo i
de Montserrat Roig, i al carrer de la Botànica, entre els carrers de Miguel
Hernández i de la Metal·lúrgia.
ATÈS que amb aquesta proposta també es complimenta l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, de data 13 de febrer de
2018.
ATÈS que aquesta proposta de Modificació Puntual contempla la innecessarietat de
la suspensió de l’atorgament de llicències, donat que les noves determinacions
d’aquesta modificació de planejament no comporten una alteració del règim
urbanístic.
VISTOS els informes emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà.
VIST el que disposen els articles 94, 96, 97 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010 Text
Refós de la Llei d’Urbanisme i normativa concordant del Reglament d’Urbanisme.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’adopció d’aquests acords és el Ple de
l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta legal dels membres de la
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Corporació, per disposició expressa del punt 2 de l’article 123.1.i) de la Llei 7/1985
de bases del règim local.
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 majoria absoluta, la
Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la regulació de l’ús hoteler al
sud de la Granvia de l’Hospitalet de Llobregat (a l’entorn de la FIRA i de l’eix de la
Granvia).
SEGON.- SOTMETRE al tràmit d’informació pública la Modificació de Pla General
Metropolità, aprovada inicialment pel termini d’un mes, mitjançant la publicació
d’Edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un diari dels de més difusió, en el Tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament, i a la pàgina web municipal, a fi i efecte que s`hi puguin
presentar les al·legacions que es creguin convenients.
TERCER.- TENIR PER APROVADA PROVISIONALMENT la Modificació Puntual
de Pla General Metropolità per a la regulació de l’ús hoteler al sud de la Granvia de
l’Hospitalet de Llobregat (a l’entorn de la Fira i de l’eix de la Granvia), 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.
ACORD 9.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DEL PERI DEL
SECTOR COLLBLANC, ÀMBIT QUE ABASTA LA UNITAT D’ACTUACIÓ UB5,
AMPLIADA, DEL PERI DE COLLBLANC (EXP. 29172/2018).
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 Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i de la
REGIDORA i del REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra. Cristina Santón
Ramiro i Sr. Rafael Jiménez Ariza; amb 4 vots en contra dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Iván Nieto Martínez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez i amb 5 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni
Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sr. Francisco Javier Martín
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Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la
votació, que compleix amb el quòrum de majoria absoluta que exigeix l’article
123.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
S’adopta l’acord següent:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de
l’Alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat en el BOPB de
5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que la Corporació Metropolitana de Barcelona, en data 18 de juliol de 1985,
va aprovar definitivament el Pla especial de reforma interior al sector Collblanc
(PERI de Collblanc), que inclou dins del seu àmbit la unitat d’actuació Ub-5.
ATÊS que per tal de facilitar el desenvolupament de l’àmbit de la Ub-5 del PERI de
Collblanc s’ha redactat una Modificació puntual del Pla general metropolità que, en
línies generals, proposa:
La modificació de l’àmbit de la Ub5 del PERI del sector Collblanc ampliant amb
dues finques del carrer Riera Blanca i Goya.
El traslladar el sòl qualificat de sistemes, que es situa a la confluència del carrer
Riera Blanca amb el carrer Goya. Aquest canvi permet l’augment de sòl destinat a
sistemes així com també el de sostre amb aquest destí.
El sòl qualificat amb la clau 12c, Nucli Antic de Substitució de l’Edificació, passa a
tenir clau 18 Zona subjecte a ordenació volumètrica. Aquest canvi no suposa
increment del sostre edificable, ni la modificació dels usos admesos i, per tant, no
genera increment d’aprofitament ni tampoc cessions urbanístiques.
ATÈS que la iniciativa de l’esmentada Modificació Puntual del PGM és de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta de la propietat majoritària de
les finques, la mercantil CEL URBÀ, SL.
VISTOS els informes favorables emesos pels serveis tècnics i jurídics de l’Agència
de Desenvolupament Urbà.
VISTOS els articles 96 i concordants, articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, en redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i art. 102 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament d’Urbanisme.
ATÈS que la competència per l’adopció dels acords recau en el Ple Municipal,
conforme disposa l’article 123.1.i) i 2 de la Llei 7/1958 Reguladora de les Bases i
del Règim Jurídic Local.
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,
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ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el “quòrum” de la majoria absoluta legal,
que prescriu l’article 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases i de Règim
Jurídic Local, la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit del PERI
del sector Collblanc, àmbit que abasta la unitat d’actuació Ub5, ampliada, del PERI
de Collblanc.
SEGON.- ACORDAR LA SUSPENSIÓ de tramitació i atorgament de llicències, per
aquest àmbit, per un termini màxim de dos anys, a partir de la data de publicació de
l’acord anterior. No obstant això, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament
Urbanístic, es podran aprovar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions d’aquesta modificació.
TERCER.- SOTMETRE a informació pública la Modificació Puntual del PGM, pel
termini d’un mes, mitjançant la publicació d’Edictes en els mitjans reglamentaris a fi
i efecte que, qui ho consideri del seu interès, pugui presentar al·legacions.
QUART.- TENIR PER APROVADA PROVISIONALMENT la Modificació Puntual del
PGM, un cop complimentat l’anterior acord i pel cas que durant el termini
d’informació pública no es presentessin al·legacions ni reclamacions en contra,
aleshores, trametre el projecte al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, per al seu tràmit d’aprovació definitiva.
SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
ACORD 10.- RELATIU A LA CONCESSIÓ DE MEDALLES DE LA GUÀRDIA
URBANA DE L’HOSPITALET A LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA (EXP.
29193/2018).
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 Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero
i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i de la REGIDORA i dels
REGIDORS NO ADSCRITA/ADSCRITS, Sra. Cristina Santón Ramiro, Sr. Rafael
Jiménez Ariza, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i
amb 4 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
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El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, en exercici
de les facultats que li atorga els Decrets de l’Alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de
2016, publicats en el BOPB de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel
Ple:
ATÈS que el Reglament de distincions de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de
Llobregat, publicat al BOP de 29-04-2015, regula el procediment i els requisits per a
la concessió de les distincions que podrà atorgar l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat de Llobregat per tal de premiar els/les funcionaris/es del Cos de la
Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat, d'altres Forces i Cossos de Seguretat,
així com a aquelles persones, entitats, empreses i institucions, publiques o privades
que siguin mereixedores d'aquest reconeixement.
VIST que l'article 14 del mateix reglament determina que les medalles de la
Guàrdia Urbana a la col·laboració ciutadana tenen per finalitat distingir a les
persones, físiques o jurídiques, associacions, entitats o institucions públiques o
privades, amb o sense ànim de lucre, que hagin contribuït d'una manera notòria
amb el seu suport a aquesta Guàrdia Urbana, premiant especialment, aquelles
actuacions quotidianes que es puguin situar per sobre del nivell normal d'exigibilitat
en el compliment dels seus deures.
ATÈS que l'article 15 del reglament estableix el procediment per dur a terme la
concessió d'aquestes medalles i a l'apartat 3 es preveu que amb els informes
relatius a les persones o entitats que es proposen s'ha d'elaborar una proposta de
concessió de medalles que s'ha de sotmetre a informe, no vinculant, de la Junta de
Portaveus abans de la redacció de la proposta definitiva.
VIST els informes emesos per l’Intendent Major en cap de la Guàrdia Urbana de
L'Hospitalet, de proposta de concessió de la medalla, que consta a l'expedient.
VIST que el Tinent d' Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme va
presentar proposta a la Junta de Portaveus de conformitat amb l'art. 15 del
Reglament esmentat, i que aquesta ha estat informada favorablement en sessió de
25 d’octubre de 2018.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic de Seguretat, Convivència i Civisme.
Per tot això,
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- CONCEDIR les Medalles de la Guàrdia Urbana a la col·laboració
ciutadana, a les següents persones:
•

Sr. M. P. L., President de la Federació Associació de veïns de L’Hospitalet.
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•

Sr. R. J., ciutadà a títol individual.

SEGON.- TRASLLADAR aquesta resolució, a la Alcaldia, a la Presidència de la
Comissió de Distincions i a la Prefectura de la Guàrdia Urbana.
ACORD 11.- RELATIU A LA CONCESSIÓ DE MEDALLES D’HONOR DE LA
GUÀRDIA URBANA DE L’HOSPITALET(EXP. 29193/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i de la REGIDORA i
dels REGIDORS NO ADSCRITA/ADSCRITS, Sra. Cristina Santón Ramiro, Sr.
Rafael Jiménez Ariza, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso
Navarro i amb 6 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, en exercici
de les facultats que li atorga els Decrets de l’Alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de
2016, publicats en el BOPB de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel
Ple:
ATÈS que el Reglament de distincions de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de
Llobregat, publicat al BOP de 29-04-2015, regula el procediment i els requisits per a
la concessió de les distincions que podrà atorgar l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat de Llobregat per tal de premiar els/les funcionaris/es del Cos de la
Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat, d'altres Forces i Cossos de Seguretat,
així com a aquelles persones, entitats, empreses i institucions, publiques o privades
que siguin mereixedores d'aquest reconeixement.
ATES que d’acord amb allò establert al seu article 12, punts 1, 3 i 4, en tots els
procediments de concessió de medalles d’honor de la Guàrdia Urbana serà
preceptiva la instrucció del corresponent expedient i a tal efecte es constituirà una
Comissió de Distincions, la qual elaborarà, abans del dia 30 de setembre de cada
any, una proposta de concessió de les Medalles d'honor de la Guardia Urbana. La
proposta serà elevada per conducte de l'Alcaldia o el/la Regidor/a delegada en
matèria de seguretat ciutadana al Ple Municipal a efectes de la seva aprovació.
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ATÈS que mitjançant Resolució núm. 5900, de 16-07-2015, de la Tinent d’Alcaldia
de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme es va constituir formalment la
Comissió de Distincions de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord
amb allò establert al Reglament de distincions de la Guardia Urbana de L'Hospitalet
de Llobregat.
ATÈS que la Comissió de Distincions de la Guàrdia Urbana, reunida en sessió de
data 28 de setembre de 2018, a la vista dels informes de les diverses actuacions
realitzades, ha acordat proposar la concessió de les Medalles d’Honor de la
Guardia Urbana establertes a l’ esmentat Reglament.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic de Seguretat, Convivència i Civisme.
Per tot això,
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- CONCEDIR la Medalla de Distinció professional, per la seva
trajectòria professional i una actitud de constant superació durant els més de 20
anys que porten a la plantilla del Cos, als següents membres de la Guàrdia Urbana
de L’Hospitalet:
Inspector
Sergent
Caporals

Agents

S. F. V.
J. L. M. S.
S. P. C.
L. V. M.
M. V. M.
D. M. E.
P. V. P.
C. O. A.
J. V. M.
B. M. C.
J. C. G.
L. A. M.
R. M. T.
J. M. E. M.

SEGON.- CONCEDIR la Medalla de la Guàrdia Urbana, als següents membres de
la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet:
Agent

F. R. R.

El passat 12 de gener es va produir un incendi al carrer Vallparda 123. La veïna
del pis superior on es va originar el foc, totalment terroritzada i en estat de
pànic, va trucar per telèfon a la Central de Comandament d’aquesta Guàrdia
Urbana, per informar que ella i el seu marit estàvem en el seu domicili i
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manifestant que el foc estava arribant al seu pis. Aquest agent com operador
que va atendre la trucada va demostrar un control de la situació davant l’estat
d’alteració en el que es trobava la requirent. Amb serenor i aplom va ser capaç
no tan sols de calmar-la sinó de donar-li instruccions clares i senzilles per tal de
que es poguessin protegir fins que finalment van poder ser rescatats pels
bombers i atesos pels serveis sanitaris.
Caporal
Caporal
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent

F. P. R.
S. G. J.
J. A. V. G.
J. M. M.
L. A. S. B.
I. M. U.
D. O. S.
J. B. P.
P. M. S.

Per l’impecable intervenció realitzada al carrer Montseny 170 davant d’una
persona que estava llançant objectes a la via publica amb greu perill per la
resta d’usuaris de la via i per la seva pròpia integritat, degut al trastorn psíquic
que presentava. La perfecta coordinació mantinguda entre tots els agents
actuants com la seva ràpida i eficaç actuació de cadascú d’ells va fer possible:
accedir a l’interior del domicili, reduir al causant sense causar-li danys ni que ell
mateix es produís lesions i que pogués ser atès pels serveis sanitaris que es
trobàvem al lloc.
TERCER.- CONCEDIR la Medalla de la Guàrdia Urbana, per la seva contribució a
la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet en benefici de la col·laboració i coordinació entre
cossos policials, als membres d’altres Cossos i Forces de Seguretat que a
continuació es relacionen:
- Sotsinspector J. C. B. D., Cap de la Unitat d'Investigació ABP Hospitalet de
Llobregat
- Inspector J. A. L. G., Inspector CNP L’Hospitalet
- Intendent Major J. A. Q. M., cap Policia Local Sabadell
- Intendent Major J. H. M., Divisió de Coordinació Guàrdia Urbana BCN
QUART.- TRASLLADAR aquesta resolució, a la Alcaldia, a la Presidència de la
Comissió de Distincions i a la Prefectura de la Guàrdia Urbana.
HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 12.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010,
DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I
L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS
TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES
FACTURES, REFERITS AL 30.09.2018 (3R TRIMESTRE 2018) (EXP.
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12865/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorguen els Decrets d’Alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple per al seu coneixement
dels informes de Tresoreria i d’Intervenció emesos respectivament d’acord amb
l’establer en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei
3/2004, de 29 de desembre i d’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
de factures del sector públic, referits a 30 de setembre de 2018.
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 estableix que els tresorers i en el seu defecte els
interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre
el compliment dels terminis establerts en la normativa per al compliment de les
obligacions de cada Entitat Local, que inclourà el nombre i quantia global de les
obligacions pendents en les que s’està incomplint el termini.
L’article 10 de la Llei 25/2013 estableix que l’òrgan que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat efectuarà requeriments periòdics d’actuació respecte de les factures
pendents de reconeixement d’obligació que seran dirigides als òrgans competents.
L’apartat segon del mateix article estableix que aquest mateix òrgan elaborarà
trimestralment una relació amb les factures respecte les quals hagi transcorregut
més de tres mesos des que van ser anotades i no s’ha procedit al reconeixement de
les obligacions per part dels òrgans competents, informe que ha de ser remès dins
els primers quinze dies posteriors a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de
control intern.
En compliment de l’establer en el paràgraf anterior, la Viceintervenció a remès a la
Intervenció General aquest informe trimestral corresponent al tercer trimestre de
2018.
D’acord amb l’exposat en els paràgrafs precedents i vistos els informes de la
Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER. És dóna per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
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tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 30 de setembre de
2018 (3r Trimestre 2018).
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en
l’article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l’infome emès per la Tresoreria
General.

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que han estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Drets i Territori.
SRA. ALCALDESSA
Per a la presentació del Nomenclàtor, Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Bona tarda a tothom, portem en el punt 14 el text refós del
nomenclàtor que s’ha estat treballant al llarg d’aquest mandat i jo bàsicament més
que presentar-ho, està molt ben definit en el document que tècnicament sustenta el
dictamen, sí m’agradaria aprofitar aquest moment, tot i que elevem òbviament a la
consideració de tots els grups polítics aquest text, però sí que m’agradaria agrair a
totes les persones que han fet possible que pugem tenir aquest dictamen avui al
Ple, perquè ha hagut molta feina prèvia, ha hagut molta participació per part de
tècnics municipals, de veïns i veïnes i crec que és necessari, imprescindible poder
fer aquest agraïment a la comissió del nomenclàtor d’aquest mandat, al grup de
treball que va preparar i proposar els texts de base que han servit per analitzar les
564 fitxes del nomenclàtor, a la gent del Centre d’Estudis de L’Hospitalet que va fer
el primer document bàsic que ha servit per treballar desprès en grup juntament amb
els tècnics municipals, bàsicament G. R. i J. M. S., al centre de normalització
lingüística, al gabinet de premsa i també al servei de participació ciutadana i als
Consells de Districte que han abordat aquests debats de forma territorialitzada i en
els que també heu pogut participar els grups polítics.
Sotmetem això avui a la vostra consideració en el ben entès que sempre queden
serrells, petites coses per tancar, tenim un dictamen pendent que és una moció del
Ple del mes d’abril, sobre el 28 de juny i en aquest cas, sempre queda feina però
penso que el treball que s’ha fet ha estat molt rigorós, disposem d’un instrument
que pot donar a la ciutadania força informació de la ciutat i d’alguna manera ens
situa també, no només en la història, sinó també en la toponímia, en la geografia de
L’Hospitalet. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
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regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
representació.
SR. JIMENEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor dels dos punts.
SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor del dos.
SR. MARTIN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de los dos puntos.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de los dos.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Relatiu al punt 13. Votarem a favor, però com acostumem a fer en aquests punts
que trobem que les nostres veïnes puguin estar interessades, tractarem de fer un
resum, una petita explicació, del què es vota avui en aquest punt, en el tretzè.
En aquest cas, de la liquidació d’ajudes als menjadors entre el Consell Comarcal
del Barcelonès, a punt de desaparèixer i aquest consistori. El Consell Comarcal del
Barcelonès atorga les ajudes de menjador, les beques. Aquestes beques poden
cobrir el 100 per cent del cost o el 50 per cent del cost; l'Ajuntament destina una
quantitat de diners a complementar aquestes beques que no arriben al 100 per cent
o a ajudar a les famílies que no han rebut cap d’aquestes ajudes, cap beca. En cap
cas l'ajuda pot superar els 6,20 euros que és el preu màxim del menjador fixat pel
Departament. L'Ajuntament fa el pagament al Consell Comarcal del Barcelonès a
punt de desaparèixer i aquest fa el pagament a les escoles, la seva part i la de
l'Ajuntament.
Per aquest curs 2017-18, l'Ajuntament va fixar una quantitat de 1.600.000 euros per
a aquestes ajudes. Ara s'ha d'aprovar la justificació de la despesa real que ha estat
d’1.447.219 euros. Bé, volem aprofitar el Ple, desprès d’aquesta breu explicació,
per abordar aquest tema, per compartir certa informació que considerem posa una
mica de llum sobre el tema de les beques menjador, i és que a l’octubre passat es
va publicar un article en un diari digital, al Diario.es, amb dades molt rellevants
sobre les beques menjador i la seva distribució entre centres concertats i públics. La
concessió d'aquestes beques pot servir com a referència per mesurar la pobresa
infantil a cada centre escolar, i per extensió al seu barri o a la seva ciutat. Segons
aquestes dades, a Catalunya l’escola concertada només assumeix el 15 per cent
dels alumnes més pobres, menys de la meitat dels que li tocarien, si tenim en
compte els percentatges d’alumnes que s’hi matriculen. Així, tot i que a l’escola
pública s’hi matriculen un 66 per cent del total d’alumnes, aquesta acull avui el 85
per cent d’alumnes que reben beques menjador.
L’Hospitalet apareix en aquest article com una de les ciutats amb gran presència de
concertada i alta segregació, on la concertada té un percentatge menor de beques
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menjador que la mitjana catalana, i un de més elevat a l’escola pública. A l’article
també s’esmentava el barri del Gornal específicament, on hi ha una escola pública
amb un 63 per cent d’alumnes amb beques menjador, mentre que a les dues
escoles concertades del mateix barri, el percentatge és només del 2,3 per cent i
l’1,3 per cent, respectivament.
Amb totes aquestes dades, no podem fer una altra cosa que reafirmar-nos en la
defensa d'una única xarxa educativa pública, gratuïta des de l’escola bressol i fins a
la universitat. I aquesta gratuïtat ha d'incloure aspectes tan bàsics com són els
llibres de text, el material escolar i evidentment també el menjador. No podem tenir
encara un servei de beques que és purament assistencial i que en alguns casos no
cobreix ni el 100 del cost total del servei, provocant que hi hagi famílies que han de
renunciar a aquestes ajudes perquè no poden pagar la part que els hi correspon del
propi servei de menjador.
En el segon punt, el punt relatiu al nou text refós del nomenclàtor votem en contra
d’aquest punt, i votem sobretot en contra de l’opacitat i la discrecionalitat, les
decisions preses a la foscor total dels despatxos i amb cap intenció de diàleg amb
la resta de grups, per molt que diguin o entitats que havíem elevat propostes a la
comissió corresponent.
Potser entre les propostes que han ignorat, des d’aquesta comissió del
nomenclàtor, n’hi ha dues que evidencien per si mateixes aquesta hipocresia del
govern municipal, del funcionament d’una comissió que fa la seva tasca cada quatre
anys, quan ho permet o quan li obliga, la normativa.
La primera proposta que s’ha esborrat del mapa és la moció aprovada el mes de
juny, ara ens han dit no hem acabat d’entendre el què ens han proposat en aquesta
moció és la moció aprovada el mes de juny de 2018 perquè L’Hospitalet de
Llobregat tingués un carrer o espai dedicat al 28 de juny, dia de l’alliberament
LGTBI. La noticia va ser recollida per diferents mitjans i semblava que el govern
estigués d’acord amb la proposta i encantat amb la imatge de consistori LGTBI
friendly. Això, recordem, es va aprovar al juny d’aquest any. La comissió del
nomenclàtor, segons el seu expedient es va reunir per tancar-ho tot a l’agost, i
l’informe final que ens presenten és d’octubre, és a dir, si hi hagués voluntat,
segurament hi hagués hagut temps material suficient per incorporar aquesta
proposta que comptava amb el suport del plenari, però no hi és, ni tan sols es
menciona a futur.
I ara li adrecem directament a l’Alcaldessa la pregunta: serà aquest ajuntament qui
truqui a l’Observatori contra l’Homofòbia per informar-les que la seva proposta no
ha estat implementada? Els hi explicarà vostè que és molt probable que triguin uns
altres 4 anys a fer-la efectiva? Explicarà als mitjans de comunicació, del seu gabinet
de premsa, que cal rectificar les informacions difoses des del propi govern, des de
fa mesos, per tal de no confondre o directament mentir a les veïnes d’aquesta ciutat
sobre aquesta aprovació?
En segon lloc, i aquest és un tema que ens dol enormement: aquest Ple va rebutjar
una moció per posar el nom d’en Pedro Álvarez a la plaça Granada del barri de les
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Planes, al Districte IV. Entre els arguments que vam sentir aquell dia, es van sentir
les al·lusions als procediments i tràmits d’aquesta comissió, la del nomenclàtor.
Vam seguir des d’aquell dia, totes les indicacions, tal i com se’ns van explicar el dia
d’aquell Ple. Vam elevar propostes oficialment a la comissió, inclosa aquesta i ens
consta que la mateixa proposta va arribar a la comissió, amb un primer suport, de
com a mínim, del Centre d’Estudis de l’Hospitalet, de la nova Síndica de Greuges
de l’Hospitalet, així com, de la pròpia Plataforma.
La proposta va ser rebutjada i ens vam assabentar, un cop vam rebre l’acta de la
comissió, d’aquesta comissió del nomenclàtor, quatre mesos després, des de l’abril
fins l’agost. Però, més greu encara: saben els membres del govern i l’Alcaldessa
que a data d’avui, que som al novembre, ningú, cap persona, tècnic o polític s’ha
molestat ni tants sols a posar un correu electrònic o a fer una trucada, per
comunicar a la pròpia Plataforma Pedro Álvarez o a la família d’en Pedro, els motius
pels quals no es posarà aquest nom a l’espai proposat a l’abril, espai proposat a
l’abril a la pròpia Comissió?
Quan parlem de violència institucional cap a les víctimes d’altres violències, ens
referim a coses com aquestes. Tot i la declaració institucional de ple suport, aquest
consistori continua maltractant a la família del jove assassinat fa gairebé 26 anys en
aquesta ciutat, cap intenció de mostrar sensibilitat, cap detall tot i que sigui, tot i que
podria ser només per cortesia.
D’altra banda, i sobre les modificacions aprovades, les que sí apareixen en el
dictamen, assenyalar que en primer lloc, estem d’acord amb la feminització dels
carrers i d’equilibrar el nomenclàtor en qüestió de gènere, però ens hagués agradat
que la selecció de dones fos una mica més actual i més propera, sabem que Hipàtia
d’Alexandria o Anna Frank són clarament referents femenins i feministes, però ho
són aquí a l’Hospitalet i a qualsevol indret del món. Per això, les nostres propostes
de noms de dona eren un pel més actuals i més properes, com la nostra proposta
de reconèixer la tasca sindical, activista i política d’una funcionaria d’aquest
ajuntament que ja no és entre nosaltres com era la Sesi Villegas o reivindicar altres
noms i llegats com ara el de Maria Mercè Marçal, Magdalena Bonet o Berta
Cáceres.
En segon lloc, es corregeix, és a dir, es consolida dins de la proposta del
Nomenclàtor el carrer dedicat al Mossèn Jaume Busquets. A l’acta de la comissió
de Nomenclàtor, de la reunió del mes d’abril que ens va arribar a l’agost, es deia
que calia demanar al grup municipal, a nosaltres, proposant de l’eradicació d’aquest
nom del nomenclàtor, a nosaltres, diversa documentació i/o fonamentació també de
les acusacions que vam fer sobre aquest nom, sobre aquest personatge. Vam
trucar al responsable de la comissió a l’agost per veure com fer arribar la
documentació, la que ens demanaven o quina mena d’informació se’ns sol·licitava.
Ens van dir que tranquils, tranquil·les que ja se’ns demanaria des de la secretaria
oportuna, que això tenia els seus canals, som al novembre i de nou, ningú s’ha
posat en contacte amb el nostre grup per donar compliment als seus propis
encàrrecs, cap correu, cap trucada, cap demanda i ara arriba a aquest Ple al
novembre l’expedient tancat, tot molt transparent i participatiu, moltíssim. Com és el
fet que el propi expedient reconegui que no totes les propostes han sigut avalades
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allà on han sigut consultades, els Consells de Districte. El propi document ho
certifica, fet que no ha modificat la intenció i el resultat final de la comissió del
nomenclàtor, la proposta és la mateixa avalin o no, allà on hem preguntat.
Tornant a la nostra denúncia sobre una figura que representa per a nosaltres el
totalitarisme i el franquisme, i sota la sospita d’abusos infantils, aprofitarem aquest
altaveu avui per recordar qui va ser mossèn Busquets, perquè és indigne que
L’Hospitalet li dediqui un carrer. El mossèn Jaume Busquets va ser rector de la
Parròquia dels Desemparats, a la Torrassa, des del 1942; des del 1937, durant la
guerra civil, va ser capellà castrense del regiment d’Infanteria Badajoz 73, i amb ells
va entrar a Barcelona el gener de 1939 per la Diagonal. El mateix any va ser
assessor de la Falange al districte XIIè de Barcelona i el 1942 va ser nomenat
rector de la Parròquia del Desemparats, llavors encara en construcció la parròquia.
Amb la col·laboració de la Guàrdia Civil va forçar a antics militants anarquistes a
treballar en aquesta reconstrucció, la de la parròquia.
La seva tasca al barri va ser la de facilitar un fort control social per part del nou
règim, en un barri de forta, de molt gran tradició llibertària. Visitava regularment les
escoles i acadèmies del barri, llavors no hi havia cap escola pública, exercint una
forta pressió sobre les criatures. Presumptament va actuar com a abusador sexual
d’infants, i durant uns anys el Bisbat, el propi Bisbat, el va recloure en una casa
d’acolliment. Va tornar a la seva parròquia on editava una revista amb el nom d’arrel
feixista “Consigna”.
A l’interior de l’església encara hi ha un gran mural on apareixen representades la
figura de Crist, del Papa Pius XII, del Bisbe Modrego i d’ell mateix, fet aquest que
diu molt de la seva personalitat. És clar que una figura com aquesta no mereix
l’homenatge de gaudir d’un carrer amb el seu nom, just al barri on va cometre totes
aquestes activitats.
Tanmateix, també trobem indigne el carrer d’en Gonçal Pons, qui es feia dir
Gonzalo Pons, regidor del primer consistori franquista de L’Hospitalet, d’ideologia
clarament falangista i propietari de terres al carrer amb el seu nom. Gràcies.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Des del Partit Demòcrata, al punt número 13 votarem a favor. El conveni és un
exemple de col·laboració entre les administracions en pro del benestar de la
ciutadania i en aquest cas, en pro dels més petits i, sovint, els més febles. Per això,
cal agrair l’esforç que es fa des de les diferents administracions tot deixant palès,
també, l’esforç econòmic que fa l’Ajuntament de L’Hospitalet per arribar encara més
enllà en el que és la lluita de garantir que tots els infants de la nostra ciutat puguin
gaudir de, com a mínim, un àpat complert al dia.
En quant al tema del nomenclàtor, el punt 14 ens abstindrem i ens abstindrem tot i
reconèixer la feinada que s’ha fet en aquests darrers anys, ens abstindrem com a
mostra de rebuig que la comissió del nomenclàtor no ha estat una comissió
especialment receptiva amb les diferents propostes i demandes ciutadanes.
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També una de les coses que veiem al principi amb bons ulls com era la participació
ciutadana en cada Consell de Districte per modificar alguns dels carrers que es
feien propostes, creiem que la forma de fer-ho, en molts casos arribava a molt poca
gent, arribava o s’havia de fer sobre la marxa en aquell Consell de Districte, sense
tota la informació adequada, sense les explicacions adequades que significaven
aquells canvis, moltes vegades sobre la marxa que portaven a confusió i per tant,
tot i ser una manera participativa feta per l’ajuntament, creiem que no ha estat la
millor forma d’executar-la, tal i com s’ha fet i per tant, esperem perquè a aquesta
data ja està fet, que en properes vegades, aquests processos participatius que
s’han fet des dels Consells de Districte, siguin a més gran escala, estiguin amb més
informació, siguin amb més detall i que quan realment s’expliquin i es votin no es
faci tot a correcuita i amb una sola sessió, doncs, perquè al final estem votant els
consellers de districte, les persones, els ciutadans de L’Hospitalet que estan votant
això, estan decidint un canvi, si més no, definitiu perquè aquell nom del carrer per
molts anys, i moltes vegades faltava suficient informació per decidir si era millor
continuar amb el nom del carrer que ja teníem o era millor fer acceptar la
modificació.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Votarem a favor dels dictàmens 13 i 14. Respecte al
dictamen 13 volem posar en valor l’esforç de l’Ajuntament de L’Hospitalet per cobrir
totes les beques menjador que es necessiten a L’Hospitalet i de la mateixa manera,
reivindicar a la Generalitat de Catalunya que compleixi la seva responsabilitat i que
ajudi d’una manera contundent i directa a les famílies de L’Hospitalet.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Votarem a favor del número 13 i en contra del 14. I votarem en contra del número
14 perquè hi ha hagut peticions ciutadanes com per exemple, la plaça o el carrer
del 28 de juny que va ser anunciat a “bombo i platillo” per l’equip de govern, a nivell
de mitjans de comunicació, a través d’una proposta de l’observatori que no s’han
materialitzat i també no s’ha dut a terme, la petició que s’ha fet per diferents veïns i
per la família de la plaça de Pedro Alvarez, un jove assassinat ara fa 26 anys a la
nostra ciutat per un policia.
També votem en contra d’aquesta modificació perquè es manté el carrer a un
regidor franquista d’aquesta ciutat, el carrer Gonçal Pons i també es manté una
avinguda a Juan Carlos I, aquesta monarquia corrupta que considerem des
d’Esquerra Republicana de Catalunya, que per a nosaltres, aquesta monarquia no
tindria que tindre cap tipus de reconeixement a la nostra ciutat.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa el dictamen número 13, com sempre que arriba algun tràmit sobre les
ajudes del menjador del Consell Comarcal, nosaltres ens abstindrem pel mateix
motiu de sempre, nosaltres volem que aquestes beques es gestionin des del
municipi com fan uns altres municipis i més a més, tenint en compte que el Consell
Comarcal ha demanat la seva dissolució aprovat en Plenari.
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Aquesta és una demanda que nosaltres portem des de l’inici de la legislatura, una
demanda que li fem al govern de la ciutat i esperem que arribi el dia en que puguem
gestionar des del municipi les pròpies beques menjador que nosaltres financem, per
això, nosaltres ens abstindrem.

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte el número 14, nosaltres valorem l’esforç de la comissió per a l’estudi del
nomenclàtor proposant més dones per nombrar carrers i places de la nostra ciutat
així com les correccions lingüístiques dels actuals. Però el fet de que en el nou text
refós del nomenclàtor de L’Hospitalet, encara quedin a la nostra ciutat noms de
carrers amb destacades personalitats vinculats al franquisme i a la dictadura,
significa per al nostre grup municipal un greuge i és incomprensible en un estat
democràtic. Noms com Mossèn Jaume Busquets, Gonçal Pons o Ramon Solanich
no haurien de comptar amb cap tipus de reconeixement públic, perquè representen
la repressió i el dolor d’un temps de foscor. Volem fora el feixistes dels nostres
carrers.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. En primer lugar, sentirnos orgullosos de que nuestro ayuntamiento
pueda y haga un esfuerzo, porque no nos cabe duda que todo lo que sea poner
dinero es hacer un esfuerzo. Tenemos tantos agujeros que tapar en el municipio
que la verdad es que no se llega a todo, pero aquí estamos, yo me siento orgulloso
y satisfecho, ojalá pudiéramos hacer más. Ya le he dicho muchas veces al gobierno
que en estos temas, que nosotros identificamos como claves para aliviar a esas
familias que no tienen para alimentar a sus hijos, hay que hacer el esfuerzo que
haga falta, ahí no deben doler prendas para estar ahí ojo avizor y detectar si hay
alguna cosa más si cabe, para que estas familias pueden tener ese dinero que
buena falta les hace en los comedores de los colegios.
Un reproche a la Generalitat, estos que tanto hablan de esta sociedad, bueno, que
ellos…, la nueva república, van a tener también…, y van…, pues, pues que
empiecen ya por lo que tenemos ahora, porque la Generalitat está reteniendo el
dinero que necesitan los ayuntamientos, y hay que estar siempre reclamándoselo.
Yo creo que si de verdad esos se lo creen, hombre, no esperen ustedes a que
llegue esa hipotética república, háganlo ya, colaboren con los ayuntamientos y
denles el dinero que les hace falta, porque siempre tenemos que ir a remolque
pidiéndoles y no hay manera.
Por lo tanto, no se pongan tan estupendos hablando ustedes de la pobreza infantil,
de la pobreza energética, que estamos de acuerdo y díganle ustedes al gobierno de
la Generalitat que lleva un montón de años incumpliendo con los ayuntamientos y
no dando los dineros que se espera de ellos para poder asistir a este problema tan
grave que tienen muchas familias y que los ayuntamientos tienen que adelantar el
dinero y ponerlo y se lo deben. Bueno, y en el otro punto, obviamente, votaremos,
como no puede ser de otra manera, a favor y orgullosos.

…/…

53

Y en el punto 14, el tema del nomenclátor ya clama al cielo, es que aquí estamos
siempre igual peleándonos, intentando abrir heridas, los rojos con los azules,
siempre igual, la división en que si la calle Juan Carlos I, a mí no me gusta que si la
otra no sé qué, que si el franquismo, retroalimentando y tal, bueno, ya dije aquí en
otro pleno que si era verdad que había algún símbolo por ahí, bueno, que de alguna
manera molestara a gente porque representaba a la dictadura, unos años malos
para todos, pues se quitara pero es que estamos permanentemente y cuando no,
los inventamos, incluso hay que concederles a ustedes a veces, el franquismo,
nombres que no lo son, por ejemplo, Juan Carlos I. Pues no señor, eso no quiere
decir que no venga de una época que estuviera ahí y tuviera relación con el
franquismo como la tuvimos muchos hombres, lo he dicho muchas veces, cuando
estábamos en los colegios nacionales y nos hacían a la fuerza cantar el cara al sol,
pero al final, Juan Carlos I es un hombre que estuvo ahí, que estuvo aquí
trabajando y luchando para instalar una democracia que tenemos hoy y él estuvo
ahí como garante, se opuso a un golpe de estado, estuvo enfrente del 23F y
ustedes lo saben, por lo tanto, a mí no me parece que haya que repudiar a este
hombre permanentemente como ustedes lo hacen y luego pues poniendo en entre
dicho algunos nombres. Por ejemplo aquí habla usted de Isabel la Católica y yo les
he dicho a veces qué tiene que ver Isabel la Católica con el franquismo, si
precisamente ayer, hace 514 años que murió esta señora, esta reina y ustedes,
Isabel la Católica, hay que quitarla, esto es franquista. Pero ¿qué tiene que ver eso
con el franquismo?
La cuestión es que ustedes en el nomenclátor tienen siempre ustedes una fijación
para generar enfrentamiento y yo creo que tenemos que verlo de una forma más
natural. Es verdad, yo por ejemplo no admitiría que en mi ciudad tuviera una
estatua ecuestre con Franco montado encima, no, no, porque me parecería un
disparate. Pero oiga, es que estamos siempre buscando los tres pies al gato, las
comas, los puntos, a ver aquí, allí, la cuestión es que no se acabe el frentismo, es
tener siempre enfrentada las dos Españas y ya debía de estar bien.
Mire, yo estoy de acuerdo con el nomenclátor y es verdad, Sr. Castro se lo he dicho
muchas veces y hay que tener…, pues si vemos ahí que hay alguna cosa que
entendemos nosotros que de verdad que representa a esa época tan oscura de
España, pues hombre, quítese como yo decía con aquellas plaquitas que hay a
veces, que se hizo, que se pusieron en las viviendas, aquellas que mandó construir
el dictador en aquella época y que algunas comunidades ya las han quitado, pero
que quedan muy pocas, yo no sé si ahora habrá alguna. Pues estas cosas, pues es
bueno que se haga un esfuerzo para quitarlas, pero estar siempre retorciendo el
tema con el nomenclátor y con esto y concediéndole al franquismo, nombre que
nada tiene que ver con ellos, no es nada más ni menos que unas ganas de hacer
frentismo y de tenernos permanentemente enfrentados.
Veo que nosotros lo que tenemos que hacer es dedicarnos a ver cómo facilitamos
la vida a nuestro vecinos y vecinas, cómo hacemos cosas como esto, intentar poner
dinero para que haya dinero para los chicos que no tienen sus familias para darles
una comida y el ayuntamiento en eso lo hace bien y ha puesto un millón casi
quinientos mil euros, y esa debía ser nuestra preocupación y olvidémonos ya de
estas historias que no conducen a nada y que entretienen mucho al Pleno, la votaré
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a favor porque me parece que hay que acabar de una vez la historia que algunos
grupos con el populismo se empeñan en traerlas aquí para enfrentarnos.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
El tema de beques de menjador hi ha una liquidació del conveni de col·laboració
amb el Consell Comarcal, en tot cas és un tema que ja si vol dir alguna cosa, el
Jesús qui és qui ho gestiona, però com el senyor representant de la CUP-Poble
Actiu ha aprofitat el tema fer-nos aquí tota una lliçó de les desigualtats educatives
en el país i a les escoles de la nostra ciutat, etc., jo el que volia dir, simplement que
aquí el què veníem simplement és a dir, a liquidar i a aportar el dictamen de
justificació d’1.447.219 euros que aquest ajuntament, donat la situació
d’abandonament dels seus companys, senyor de la CUP-Poble Actiu, dels seus
companys de camí cap al viatge cap a Ítaca que tenen paralitzat aquest país sense
pressupostos durant molts anys i vostè és col·laborador i còmplice d’aquesta
situació; aquest ajuntament, ha de destinar aquests diners, perquè hi ha una
desatenció absoluta del govern en el qual vostè és còmplice, que no destina els
diners suficients i nosaltres vam haver de passar de destinar 200.000 euros a
destinar 1.447.219,03 euros, d’acord? I ara vostè aprofita això per fotre’ns aquí un
míting que a més a més, no sé a qui va adreçat, que jo espero que vagi adreçat als
seus companys de camí del viatge a la Ítaca, companys virtuosos de la república i
que tenen el país paralitzat, em ve a dir que a L’Hospitalet hi ha més pobresa que
en altres ciutats, i per tant, hi ha més beques de menjador.
Què descobreix vostè, la sopa d’all, aquí ara o què? No sap que L’Hospitalet és una
ciutat obrera?, o som una ciutat de burgesia? A què ens ve a fotre aquí en aquest
Ple, aquests discursos? És indignant, perdoni, és indignant que ens vingui amb
aquesta hipocresia, ara a donar-nos lliçons no se ben bé de què.
Resulta que si a l’escola concertada no hi ha escolarització equilibrada expliqui-li
vostè als seus companys de camí, per què en el seu moment la senyora Irene
Rigau, es va carregar tots els ajuts que rebia l’escola concertada per acollir els
alumnes pobres. Aquesta és la realitat, no vingui aquí a donar-nos lliçons de moral
que jo no l’accepto.
Aquest ajuntament l’únic que fa avui és portar un milió quatre-cents mil euros que
els ciutadans de L’Hospitalet no haurien de pagar i que han de pagar més que en
altres municipis, on no hi ha tanta pobresa, perquè el govern del qual vostè és
còmplice no destina aquests recursos.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Desprès de la intervenció del Sr. Graells..., però sí un parell de matisos que jo crec
també són adients. Subscric evidentment les paraules del meu company, però jo
crec també és important destacar primer, darrera d’aquest dictamen que es liquida
amb un full i poca cosa més, la tasca que hi ha al darrera és molt feixuga i algú ha
destacat, per tots els funcionaris i professionals que intervenen en aquest procés,
perquè acabar d’encaixar tots aquests milers d’ajudes perquè estem parlant,
pràcticament quatre mil nens i nenes tranquil·lament beneficiades per aquestes
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ajudes, s’ha d’encaixar, s’ha de veure quina és la relació d’ajuts i de situacions que
informa al Consell Comarcal via Generalitat i en fi, ja d’entrada, doncs, un
reconeixement per tota aquesta feina que cada any es fa i que a més des de fa ja
uns quants i malauradament ja va sent tradicional, doncs, que aquest dictamen
vingui al Ple igual que les addendes, ja els hi anticipo que el mes vinent vindrà
l’addenda pel primer trimestre del curs en vigor però hi ha alguns elements que jo
crec que també val la pena i el Sr. Giménez també, jo crec que passava de
puntetes de les qüestions normatives. Segurament per a ell les qüestions
normatives són poc importants però quan treballem en una administració pública
són no rellevants, són fonamentals i dir-li que efectivament, l’import està recollit en
el decret de beques, però que també hi ha moltíssimes situacions que en aquest
mateix decret de beques no estan contemplades, continua sent injust i que aquest
ajuntament amb aquestes aportacions pretén pal·liar.
I una última puntualització, hi ha un topall d’1.500.000 euros, no perquè hi hagi una
voluntat de que aquest sigui l’import màxim, sempre s’ha dit i ho reitero, si en
qüestió de beques menjadors, aquest govern ha de mobilitzar més recursos, ho
farà, però evidentment, al final, per produir aquest instrument jurídic s’ha de posar
una xifra econòmica i en aquest cas, sempre s’intenta que sigui més o menys
equilibrada, evidentment que superi però que no excessivament i un cop va
avançant el curs, si es considera que s’han de mobilitzar més recursos, doncs, es fa
igual que en alguns cursos enrere es va fer. Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Bé, jo crec que s’ha fet una feina impecable amb el tema del
nomenclàtor i com tota feina humana és millorable però s’ha fet impecable. Tenim
una ordenança del nomenclàtor des de l’any 2006 i aquesta és l’ordenança que
d’alguna manera fa rodar aquesta comissió. Cada mandat, es nomena la comissió,
la comissió rep totes les aportacions i peticions que arriben per diferents canals,
s’analitzen i es prenen decisions, amb una novetat importantíssima en aquest text
refós, és la primera vegada que s’ha passat pels Consells de Districte tota la
informació i per tant, amb els mecanismes de participació que tenim establerts en
aquest ajuntament, no fem assemblees públiques, això ja és conegut, fem reunions
de veïns, però Sr. Giménez, vostè sap que no fem assemblees públiques, doncs, en
aquests Consells de Districte s’han analitzat d’alguna manera, les deliberacions de
la comissió de treball del nomenclàtor i aquelles propostes que fins i tot en els
propis Consells de Districte han sorgit.
Per tant, lliçons de participació no cal que ens vingui a donar aquí, tot és millorable
però de foscor res, hi ha una ordenança, hi ha un procediment i s’ha seguit
escrupolosament. Hem partit d’un document que es va elaborar entre el 2011 i el
2014 i aquesta és una altra novetat, aquest document permetrà per primera vegada
que tota la ciutadania pugui accedir a les 564 fitxes que estaran penjades en la web
un cop estigui aprovat definitivament el text i això permetrà que qualsevol ciutadà
pugui opinar sobre la qüestió, ara bé és difícil perquè vostè ha fet aquí una biografia
del Sr. Jaume Busquets i a la fitxa del nomenclàtor diu i també diu altres coses.
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En qualsevol cas, per aclarir-li alguna de les qüestions. Nosaltres no hem posat
nom al carrer Jaume Busquets, simplement des d’un punt de vista de correcció s’ha
corregit una s final que tenia el cognom mal escrita, res més, ho dic perquè no hem
nominat un carrer amb el nom Jaume Busquets i ningú no ens ha demanat en els
consells i desprès d’haver-ho treballat a les comissions de treball del nomenclàtor,
ningú ens ha demanat aquest canvi, per tant, escolti, vostè diu això és opac, és la
seva opinió, jo li dic com funciona i ho sap perfectament.
Sobre el tema del 28 de juny. Aquí va haver-hi una moció i ho poden llegir en les
actes de la comissió nomenclàtor que són públiques; una és del 17 d’abril en el que
hi ha el debat sobre el nom de Pedro Álvarez, una altra acta del 25 de juliol sobre la
moció del 28 de juny dia de l’alliberament LGTBI i una altra del 22 d’octubre en el
que debatem sobre el carrer Gonçal Pons. En la última del carrer Gonçal Pons, del
22 d’octubre, tots els membres de la comissió del nomenclàtor manifesten que
estan en desacord amb aquest nom i que s’ha de canviar i que esperem que des
del Consell de Districte que va quedar pendent un debat es pugui fer.
Sobre el tema del 25 de juliol, la comissió del nomenclàtor ja no podia fixar aquest
nom perquè l’havien passat per tots els Consells de Districte i estava tot el
procediment tancat. Què va fer la comissió del nomenclàtor amb aquest tema?, ho
hem deixat aprovat i en el moment que hi hagi un espai innominat al que se li hagi
de posar nom a la ciutat, portarà el nom de 25 de juny i això és una decisió també
de la comissió del nomenclàtor, ho dic perquè vostè diu això, no s’ha fet, no s’ha
complert, doncs miri, això s’ha fet i la decisió està presa.
Sobre el tema de Pedro Álvarez, desprès d’un debat molt llarg sobre la violència i
les violències vam arribar a la conclusió de que cal a la ciutat un espai de memòria
contra les violències, però un espai de memòria, no un espai singular per a una
persona que fatalment, efectivament, va ser assassinada a la avinguda Catalunya,
però vàrem concloure també això i així va quedar recollit a l’acta.
Reitero, això estarà en la web municipal, tota la ciutadania tindrà accés, totes les
entitats, els grups polítics per suposat i podran fer a partir d’ara, totes aquelles
propostes que considerin necessàries i evidentment, hem de fer un gran esforç per
feminitzar els carrers, les places i els espais públics de la ciutat. Gràcies.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. No tenia cap interès en tornar a parlar d’aquest tema però és bastant habitual
veure com determinats membres d’aquest Ple imposten de manera absolutament
dramatitzen i imposten la seva indignació de manera absolutament fora del to de la
realitat del propi Ple o del propi debat. En cap moment hem parlat del govern en la
nostra intervenció sobre la justificació del conveni de col·laboració entre
ajuntaments i Consell Comarcal, en cap moment. Suposo que el que els hi molesta
és que donem informació. Suposo que la indignació del responsable d’Educació del
govern de l’Ajuntament, vindrà aquesta indignació, segurament perquè no li sembla
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bé que es doni informació en aquest Ple. Vostè sabrà quan parla de moral, vostè
sabrà de què parla. Jo no sé de què em parla. Quan parla de moral jo no sé de què
em parla. A mi amb aquest llenguatge no m’hi trobarà. Si no sap... Vostè ha dit no
sap ben bé de què parlàvem, i no sabia ben bé a qui anava adreçat el nostre
discurs. Llavors què li ha molestat? O sigui, més enllà de la seva impostació de la
indignació, que és molt habitual en moltes de les seves intervencions.
Què és el que volia dir vostè? Volia dir-nos: vostè a mi, a nosaltres, a qui jo
represento, al nostre grup que tenim una certa vinculació amb qui... i nosaltres fem
les intervencions que ens roten, en el moment que ens roten i no ens devem a
ningú. Ens devem a la nostra militància i als nostres votants de fa tres anys i mig.
No ens devem a ningú més. No tenim cap deute amb ningú més. Amb ningú més.
Ho pot entendre això?. Costa oi? Li he repetit a vostè i a altres membres del govern,
ho he repetit vàries vegades, no en tenim cap vinculació ni deute amb ningú més. I
diem el que ens rota a cada Ple sobre cada tema. Sí? S’entén? o ho hauré de
tornar a explicar? Ho pot tornar a fer, pot tornar a fer, segurament aquest discurs de
vostè que va acompanyat vostè té, és el responsable, vostè és el responsable.
Bé. Jo no he trepitjat el Parlament en ma vida. No he discutit mai de res amb ningú
sobre res del Parlament. Mai. I el meu grup no té cap responsabilitat ni cap deute
amb res del que es decideixi al Parlament. Li ha quedat suficientment clar o li he
d’explicar una mica més o ara farà una altra intervenció una mica més pujada de
to? Intentant impostar de nou la seva indignació sobre un tema que ni vostè sabia
per qui anava, ni vostè sabia per qui anava. Però ha fet una intervenció
absolutament contradictòria. Sense saber per qui anava, vostè s’ha indignat d’una
manera fora de lloc. Totalment fora de lloc. Nosaltres no hem parlat en cap moment
del govern de la ciutat sobre això. Hem trobat una informació que crèiem que era
interessant, mostrar-la i explicar-la a la gent que ha vingut avui al Ple. A vostè no li
sembla bé. Doncs si vol, ho diu. No em sembla bé que vostè doni aquesta
informació al Ple i punt. I s’ha acabat. Gràcies.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Jo per contestar a una sèrie de qüestions que s’han dit aquí. I seguint el fil del
company de la CUP. Jo he votat a favor del tema de les beques menjador i he
reconegut l’esforç que feia l’Ajuntament de L’Hospitalet però també he de dir unes
coses sobre el que s’ha dit, no? Perquè hi ha vegades que s’ha de tenir memòria
global de totes les actuacions que fa tothom, no? Jo prefereixo ser un virtuós del
camí d’Ítaca, com s’ha dit aquí, que un company de viatge que estigui al costat del
155. Prefereixo això. Prefereixo ser al costat, deixant el nom dels partits, de totes
aquelles persones que l’1 d’octubre van poder i voler sortir a votar democràticament
i no estar al costat dels que van reprimir que aquesta gent votés o d’aquests que
van reprimir el poder votar l’1 d’octubre i després, proclamar aquesta república que
per a alguns és virtuosa. Jo prefereixo una república virtuosa que una democràcia
falsa, en la qual tenim presos polítics, exiliats i un munt de represaliats
constantment. Jo prefereixo això. I també m’agradaria que amb la mateixa energia,
amb el mateix esforç, amb les mateixes ganes, se li demanés a l’Estat espanyol
aquell dèficit fiscal anual de més de setze mil milions que tenim cada any.
M’agradaria per què segurament, aquelles retallades, de les quals no n’estic ni a
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favor ni orgullós, no s’haguessin produït. Però és clar, és més fàcil atacar a l’últim o
al del mig i fer-se el màrtir quan un està defensant aquesta posició com a govern,
que torno a repetir que no és una tasca fàcil, i no donar-li la culpa al real culpable i
al gran culpable. No clar, és millor aliar-se amb ell, i continuar amb ell tirant
endavant. Per tant, a mi el que m’agradaria és que ja que parlem, parlem clar. I
torno a repetir, prefereixo ser un virtuós, fer el camí amb les complicitats dels
demòcrates que van camí d’Ítaca per aconseguir una república, que no pas ser
company de viatge d’aquests del 155, que reprimeixen les urnes i tenen presos
polítics i exiliats i represalitats.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Bàsicament perquè aquí s’ha manifestat que si la Generalitat de
Catalunya no hagués fet res en el tema de les beques menjador. I en aquest àmbit,
la qüestió saben vostès que no és així. És dir, som conscients que hi ha una
situació, doncs que els ajuntaments estan destinant diners a cobrir una necessitat
dels ciutadans i de les ciutadanes. Però aquesta situació s’està revertint i s’està
revertint i ho posa de manifest és quan la Generalitat de Catalunya, aposta i aporta
setanta-vuit milions d’euros als ajuts dels menjadors escolars, és a dir, sis milions
d’euros més que l’any anterior o també quan les aportacions que es fan des de la
pròpia Diputació de Barcelona, és a dir, format també per les mateixes forces
polítiques que formen part del govern de la Generalitat de Catalunya, que es fan a
través dels Consells Comarcals.
Aquest govern també compleix i dóna solucions a aquelles reivindicacions
històriques que hi ha hagut en aquesta ciutat amb el tema de l’ensenyament i amb
el tema de pacte en ensenyament, aquelles reivindicacions que hi havia en aquesta
ciutat de manca d’equipaments ja estan en vies de solució i s’estan desenvolupant,
igual que aquestes forces que vostès critiquen a través de la Diputació de
Barcelona financen gran part dels projectes que vostès desenvolupen en aquesta
ciutat i que vostès no anomenen que també són projectes amb diners d’aquestes
forces polítiques que vostès desqualifiquen amb la seva intervenció que ha fet en
aquests moments. Per tant, aquest govern de la Generalitat de Catalunya és un
govern que compleix, que està destinant tots els seus recursos possibles a
solucionar els problemes que pateixen els nostres ciutadans i les nostres
ciutadanes. Problemes que serien millor solucionats si poguessin disposar de tots
els recursos econòmics que generem als ciutadans i ciutadanes de Catalunya i que
en aquests moments no tenim.

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sr. Miguel García usted dice que nosotros lo que queremos abrir aquí es abrir
heridas, el tema es que las heridas nunca fueron cerradas. Yo le quiero recordar
que en este país desgraciadamente tenemos el indeseable honor de ser el segundo
país con más desparecidos después de Camboya, con personas que están todavía
en las cunetas y que no han sido recuperadas y entregadas a sus familias, estamos
hablando de dignidad y estamos hablando de que todavía existen en nuestras
calles nombres que nos recuerdan a esa época fascista.
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El rey Juan Carlos I, fue nombrado por unos fascistas y ninguno de nosotros ha
podido votar si le queremos o no como jefe del Estado. O sea, que por lo tanto, es
heredero de todo eso y nosotros, los nietos y nietas e hijos e hijas de los
republicanos que fueron represaliados estamos aquí en las instituciones para
recordar cada día lo que paso y queremos justicia y reparación y mientras eso no
sea posible y mientras no se cumpla la Ley de memoria histórica, no pararemos y lo
diremos todas las veces que haga falta.

SRA. CARBALLERIA (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre l’expedient dels convenis del menjadors de la ciutat, el Sr. Graells i jo a
vegades tenim debats molt intensos també i no coincidim en moltes coses però
avui, el Sr. Graells té raó en tot el què ha dit. La Generalitat fa molts anys que no
compleix amb aquest ajuntament ni amb els altres, i és més, això com amb les
escoles bressol també està passant i a més a més, també hi ha jutges que estant
donant la raó als ajuntaments en aquestes reclamacions, i si l’ajuntament ha de fer
esforços per aconseguir pal·liar aquesta manca de recursos és perquè la
Generalitat no fa res en els menjadors escolars i sí ara està fent alguna cosa, però
alguna cosa molt malament feta. Desprès parlarem d’una moció que ha presentat el
PSC amb nosaltres, conjuntament, pel decret menjador que estan impulsant en la
Generalitat que és una vergonya de decret, desprès tindrem temps de debatre
sobre això.
Per això, podem no estar d’acord en moltes coses, però en aquest moment vostès
estan mentint i ho saben perfectament. La Generalitat fa molts anys que no posa ni
un euro ni als menjadors, ni a les bressol i això és així, poden dir vostès el què
vulguin i desprès diran que no tenim companys de viatge, que no sé què, ni quants,
però tots sabem a on van a parar els nostres vots i a quí recolzem i a la resta de les
institucions, no ens oblidem.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Simplemente para hacer una aclaración. Yo creo que el Sr. Monrós, cuando yo he
dicho república, he dicho república virtual, nada de virtuosa, yo no le veo la virtud
por ningún sitio, él ha dicho que habíamos hablado aquí de república virtuosa, yo
creo que se equivoca, he dicho virtual que no es lo mismo que virtuosa, eh? Por lo
tanto, que no está aquí, pero me gustaría que lo oyera, porque lo ha oído mal
seguramente.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, no se preocupe que está ahí al fondo.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Pues si lo está oyendo, que sepa que seguramente me ha oído mal, yo decía que
era una república virtual y él ha dicho que aquí habla usted de república virtuosa, no
hombre no, virtuosa, yo no le veo la virtud por ningún sitio.
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En cualquier caso, dicho esto, hombre a ver, señores yo lo que digo aquí es lo que
digo, es verdad que ustedes… Miren la Ley de memoria histórica, claro que se ha
de cumplir y que cuando usted habla de las cunetas, claro que sí, yo creo que hay
que reparar esas cosas, nunca lo hemos negado, incluso eso, nosotros lo hemos
votado también, nuestro grupo donde tocaba. Pero una cosa es eso y otra cosa es
estar permanentemente dando con estas cosas, con el nomenclátor y demás y
estar permanentemente identificando con la dictadura y con el franquismo a gente
que nada tiene que ver y ya he dicho yo más de una vez. No, ustedes han hablado
aquí a veces de Isabel la Católica, hombre que están las mociones por ahí, que yo
me acuerdo…, vamos es que me tronchaba cuando oía esto, ya le he dicho que
ayer hizo 514 años que esta señora falleció, en Medina del Campo para que vea
que me lo sé, que sé de historia.
Le puedo decir una cosa, no es bueno, porque mire usted en las cunetas hay gente
desgraciadamente de los dos bandos y hay que restaurar todas las heridas y
cerrarlas lo que no podemos estar es permanentemente haciendo un debate de
esto y mucho menos traerlo a los plenos. Estas discusiones deben estar en los
parlamentos donde hay, está, obviamente, yo no digo que no pueda usted hablar lo
que quiera, puede decir lo que quiera, pero me parece lamentable que estemos
siempre con lo mismo y lo que digo es que a nuestros vecinos los tenemos
aburridos ya con estos temas y he dicho que si hay algún signo franquista en la
ciudad, y lo reitero otra vez, veinte veces, que se retire que no estamos en contra,
pero hombre, estar permanentemente hablando aquí de que si oiga, este… a ver,
mirando si era más o menos franquista, a ver si este tío tiene más vínculo o menos,
y meternos a todos en el mismo saco para traer aquí temas, que si ustedes no los
traen parece que no consiguen tener a la gente en marcha, levantada siempre, para
hacer frentismo. Yo lo veo así y lo digo como lo veo y me sabe mal y quiero ya dar
carpetazo a eso, pasar esa historia, cerrándolo como hay que cerrar, obviamente,
porque oiga, si sacara ahora a Franco del Valle de los Caídos, para llevarlo a la
Almudena, ya me explicaran ustedes lo que hacen con eso, eh?, porque sacarlo de
aquí para ponerlo allí, llevarlo al centro de la ciudad para que tenga allí una
peregrinación de gente, visitándolo todavía más si cabe, me parece que es un
atraso, pero en cualquier caso, oiga, hagan lo que quieran.
Yo lo que les pido es que por favor, que en este pleno, que yo no le voy a decir a
ustedes lo que tienen que traer, pero que a mí, ya me cansa discutir temas que creo
que a nuestros vecinos les interesan relativamente, que le interesan más otras
cosas.

SR. GRAELLS VEGIN (PSC-CP)
Adreçar-me al representant de la CUP-Poble Actiu. Vostè diu el què li sembla i jo
dic el què em sembla, jo emfatitzo perquè m’agrada emfatitzar. El professor
Valverde, filòsof deia: “emfatitza que així la gent t’entendrà millor”. Jo crec que a
vegades convé que emfatitzem perquè posem l’accent a les coses. Per tant, jo
tampoc comparteixo aquestes llargues i agòniques intervencions llegint
constantment, que m’avorreixo com una ostra i li he de dir que a meitat de la seva
intervenció, durant aquests tres anys i pico, jo desconnecto perquè se’m fa tediós,
d’acord?, i per tant, vostè diu que jo em fico, faig determinats tons, doncs, jo em fico
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amb els seus tons, vostè em diu que jo emfatitzo, doncs, vostè fa el que fa, vostè fa
el què vol i jo faig el què vull, d’acord? I si utilitzo un to emfàtic i amb un cert
emprenyament és perquè jo considero que vostès són col·laboradors d’aquesta
situació que està vivint Catalunya, vostès, el grup que vostè....

El Sr. Giménez Márquez intervé sense micròfon.
SRA. ALCALDESSA
Sr. Giménez, si us plau...

SR. GRAELLS VEGIN (PSC-CP)
Quan vostès s’adrecen als representants del PSC, oi que ho fa com a grup polític?,
vostè també representa aquí a un grup polític que és CUP-Poble Actiu, i per tant,
nosaltres aguantem les seves crítiques respecte a altres àmbits, aguanti vostès les
seves, el què representa, perquè vostè ni és independent de vostè mateix, vostè es
va presentar a les eleccions amb unes sigles i és responsable del què fan aquestes
sigles, per tant, per descomptat...

El Sr. Giménez Márquez intervé sense micròfon.
SRA. ALCALDESSA
Sr. Giménez una mica de respecte, si us plau, està parlant el senyor... No, no, el
mateix no, perquè aquí quan vostè està parlant tothom està callat i quan estan
parlant altres persones vostè no para. Li demano que calli.

SR. GRAELLS VEGIN (PSC-CP)
Jo simplement li preguntava en la meva intervenció que en les seves crítiques a qui
s’adreçava, de fet, estem al Ple de l’ajuntament i en el Ple de l’ajuntament es parla
fonamentalment d’allò que afecta a la ciutat i al govern de la ciutat i per tant, la
crítica és evident, vull dir, deixin d’explicar-me històries rares perquè desprès en els
tuits vostès critiquen als que critiquen i per tant, està molt clar.
Vostès ens responsabilitzen de tots els problemes que hi ha a la ciutat, les ciutats
modernes són abocadors de problemes molt globals, però vostès es dediquen a
responsabilitzar-nos de tot, en tot moment, del què passa a la ciutat i evidentment
som una humil administració municipal i els problemes del món no els podem
arreglar i menys els problemes derivats d’un govern del qual vostès, jo considero
que són còmplices, és la meva opinió i que tenen el país paralitzat fa molts anys, és
el govern dels virtuosos. Sí, senyor Jordi Monrós i sap el què li he dit als virtuosos?,
perquè el Josep Pla tenia una frase fantàstica, ja sé que a vostès sectors del
nacionalisme independentista, mai els hi ha agradat Josep Pla, però el Josep Pla un
dia va dir, claríssimament: “quan en un país governen els virtuosos, el poble passa
gana”. No passem gana, afortunadament, però estem en una situació de paràlisi
total com a conseqüència d’un país governant per virtuosos i no ens responsabilitzin
a nosaltres de tots els problemes que passen a la ciutat i jo l’hi he de reconèixer al
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Sr. Toni García, que tenim com a institució, com a govern, un clima de
col·laboració, d’entesa, amb el Govern de la Generalitat, però vostès tenen un
problema, tenen un problema gravíssim i és que no tenen pressupostos i per tant,
estan vivint....

SRA. ALCALDESSA
Sr. Graells, hem acabat el debat, la senyora Secretària em deia..., no, no Sr.
Monros s’ha acabat el debat, desprès tindrà ocasió. Per part d’Iniciativa, no ha
quedat clar quin és el posicionament en el número 14. Abstenció, senyora
Secretària.
Quedarien aprovats els dos dictàmens, jo no vull posar pressió a mi m’és igual, però
són les set de la tarda, encara no hem començat amb les mocions. Jo adverteixo
amb temps suficient que a les dotze de la nit, si encara no hem finalitzat, aixecaré la
sessió.
Per part de la senyora Secretària, podem continuar amb l’ordre del dia.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat dels punts de la Comissió
Permanent de Drets i Territori, els declara aprovats segons els resultats de les
votacions que s’inclouen a continuació en cadascun d’ells.
BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR I DRETS SOCIALS

ACORD 13.- RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I EL CONSELL
COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS
COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, PER ALS
ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI, PEL CURS 2017-2018, PER LA
QUANTITAT DE 1.447.219,03 € (EXP.27308/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero
i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez i de la REGIDORA i dels REGIDORS NO
ADSCRITA/ADSCRITS, Sra. Cristina Santón Ramiro, Sr. Rafael Jiménez Ariza, Sr.
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Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i amb 3 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
El Regidor de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga
els Decrets de l’Alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, publicat en el BOBP de
05/08/2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que mitjançant Acord de Ple Municipal, adoptat en sessió de data 26 de juliol
de 2016, es va aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès (endavant CCB) per
l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador, per als
alumnes de les escoles del municipi per al curs 2016-2017. Conveni signat en data
14 de setembre de 2016 per un import de 1.200.000,00€.
ATÈS que mitjançant Acord de Ple Municipal, en sessió de data 28 de febrer de
2017, es va aprovar la minuta d’addenda del conveni, ampliant l’aportació
econòmica municipal en 400.000,00 €, fixant l’aportació municipal total del conveni
en 1.600.000,00€ i modificant el redactat de l’acord 5è i 7è del conveni.
ATÈS que per acord de Ple Municipal, en sessió de data 28 de novembre de 2017,
es va aprovar la minuta de la segona addenda del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el CCB per l’assignació d’ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles del
municipi per al curs 2017-2018 per un import total de 1.600.000,00 €.
VIST que l’acord quart del conveni es determina la forma de justificació de
l’aportació municipal atorgada per conveni.
VISTA la relació d’alumnes amb ajuts complementaris al tancament del curs emesa
pel CCB en data 2 d’octubre de 2018 (Registre Sortida del CCB 4 d’octubre / 18
amb número 2018/928).
VISTA la certificació emesa per la Intervenció del Consell Comarcal del Barcelonès
en data 27 de setembre de 2018, amb la totalitat dels imports rebuts per part
d’aquest Ajuntament.
VIST l’informe tècnic emès per la Cap de Servei de la Regidoria de Govern de
Benestar Social.
VISTA la Provisió emesa pel Regidor de Govern de Benestar Social que dóna inici
al corresponent expedient.
ATÈS que no es necessari que consti a l’expedient l’acreditació de crèdit adequat i
suficient.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica.
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VISTES les competències atribuïdes al Ple Municipal per raó de la quantia, de
conformitat amb l’art. 23.1.c de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici
corresponent.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social, i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la justificació del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament
de L’Hospitalet i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l’assignació d’ajuts
complementaris als ajuts individuals dels menjadors per als alumnes de les escoles
de L’Hospitalet de Llobregat, aprovat pel Ple Municipal en sessió de data 28 de
novembre de 2017, per un import de 1.447.219,03 €.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal del Barcelonès, a la
Cap de Servei de Benestar Social, a la cap de Secció de serveis socials, al Servei
de Programació i Pressupostos, al Cap de Secció de Gestió Econòmica i
Administració i a la Intervenció General.

ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
ACORD 14.- RELATIU A L’APROVACIO D’UN NOU TEXT REFÒS DEL
NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT (EXP. 31095/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González
i de la REGIDORA i del REGIDORS NO ADSCRITA/ADSCRITS, Sra. Cristina
Santón Ramiro, Sr. Rafael Jiménez Ariza; Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i
Sr. Pedro Alonso Navarro; amb 3 vots en contra dels representants d’ERC-AM,
Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez i amb 4 vots d’abstenció dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Iván Nieto Martínez i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent/a d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’Alcaldia 6374
i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d’agost de
2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el present
acord per a la seva aprovació pel Ple:
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ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de juliol de 2006 va acordar,
entre d’altres, aprovar definitivament un text refós del Nomenclàtor de la Ciutat,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 219, de data 13 de
setembre de 2006, que incloïa i recollia els noms dels carrers, places, passeigs i la
resta dels espais públics de la ciutat.
ATÈS que desprès de successives modificacions, el Nomenclàtor vigent és el
corresponent al text refós aprovat pel Ple de l’Ajuntament en la seva sessió de data
24 de febrer de 2015.
ATÈS que en el mateix acord del Ple de l’Ajuntament, de data 26 de juliol de 2006,
es va aprovar definitivament, l’Ordenança del Nomenclàtor de l’Hospitalet de
Llobregat, publicada en l’esmentat Butlletí, com a instrument jurídic regulador de la
identificació dels carrer, places, passeigs, parcs i resta d’espais d’ús públic de la
ciutat, així com la numeració dels immobles. L’Ordenança preveu i regula la revisió,
modificació i adaptació del text refós del Nomenclàtor, així com el procediment
d’aprovació dels noms proposats per la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de
la ciutat, per a la seva posterior aprovació, si s’escau, per part del Ple municipal.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 1750/2018, de 15 de març, es modifica i
actualitza la composició de la Comissió per l’estudi del Nomenclàtor de la ciutat.
ATÈS que la Comissió per l’estudi del Nomenclàtor de la ciutat, en la seva sessió
celebrada el dia 22 d’octubre de 2018, ha pres, per unanimitat, diferents acords que
consten en l’Acta emesa a tal efecte, entre els quals, es troba elevar per a la seva
aprovació per part del Ple municipal, el nou text refós del Nomenclàtor de la ciutat
que reculli les propostes validades de canvis, modificacions i noms per espais
innominats des de l’aprovació de l’anterior text.
VISTA la Provisió del tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat.
VIST informe de data 24 d’octubre de 2018, emès pel cap de servei de sistemes
d’Informació Territorial, on figura les modificacions del text refós del Nomenclàtor a
aprovar, objecte de l’expedient, en el sentit següent:
1. Eliminació de Noms
Es proposa eliminar els següents noms del TRN-LH actual, ja que els espais als
quals es refereixen han deixat de tenir la consideració d’espai viari que necessiti
nom o, simplement, han desaparegut per haver estat incorporats en altres espais:
Carrer Baix
Placeta de Teresa Navarro
Camí del Vall
Carrer de Vicenç Martorell
2. Nous noms per a espais innominats
Es proposa afegir al TRN-LH els noms que apareixen a continuació:
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Carrer d' Ángeles Santos
Plaça d' Anna Frank
Jardins d' Artemisia Gentileschi
Jardins de Ca n'Arús
Jardins de Cosme Toda
Jardins d' Hipàcia d'Alexandria
Plaça de Maria Montessori
Pont de Matacavalls
Jardins de Matilde Ucelay
Jardins de les Moreres
Jardins de les Nacions Unides
Jardins de Pablo Picasso
Jardins de Pompeu Fabra
Jardins de Rita Fernández
Jardins de Rosa Sensat
Jardins de Salvador Dalí
Carrer de Sant Jordi
Plaça de la Solidaritat
Jardins de Teresa Navarro
3. Canvis per correcció de noms per a espais ja amb nom previ
Es proposa corregir els següents noms al TRN-LH:
NOM ACTUAL --- NOM NOU PROPOSAT
Carrer de l'Albereda --- Carrer d'Albareda
Avinguda d'Albert Bastardes --- Avinguda d'Albert Bastardas
Carrer de Can Tries --- Carrer de Can Trias
Carrer del Clotet --- Carrer de Clotet
Plaça de l'Escorça --- Plaça de l' Escorsa
Carrer d' Espanya --- Carrer d' España
Carrer de Galvany --- Carrer de Galvani
Carrer de Garraf --- Carrer del Garraf
Carrer de Hanna Arendt --- Carrer de Hannah Arendt
Carrer de Josep Sunyol --- Carrer de Josep Suñol
Carrer de Martí i Codolar --- Carrer de Martí-Codolar
Avinguda de Miraflores --- Avinguda de Miraflors
Carrer de Mossèn Jaume Busquets --- Carrer de Mossèn Jaume Busquet
Carrer de l' Orient --- Carrer d'Orient
Carrer Rosa de Alejandría Carrer de la Rosa d'Alexandria
Carrer de Salvadors --- Carrer de Salvador
Passatge de Salvadors --- Passatge de Salvador
Carrer de Terrè --- Carrer de Terré
4. Canvis substancials de noms per a espais ja amb nom previ
Es proposa canviar els següents noms al TRN-LH, tot remarcant la validació dels
canvis pels consells de districtes corresponents:
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NOM ACTUAL --- NOM NOU PROPOSAT
Carrer d’ Amadeu Torner --- Avinguda d’ Amadeu Torner
Carrer de la Casa Nova --- Carrer de Casanova
Carrer de Pompeu Fabra --- Avinguda de l’ Electricitat
Carrer de la Mare de Déu de Montserrat --- Carrer de Montserrat
Carrer de la Primavera --- Avinguda de la Primavera
Carrer de Reverter --- Carrer de Rabarté
Carrer de Miquel Peiró i Victorí --- Carrer de la Riera del Canyet
Torrent de Can Nyac --- Camí del Torrent de Can Nyac
VIST l’informe jurídic emès en data 29 d’octubre de 2018, i la documentació que
integra l’expedient.
ATÈS que l’atribució de la competència per resoldre l’expedient correspon a
l’Ajuntament Ple, segons determina l’article 6 de l’Ordenança del Nomenclàtor de
l’Hospitalet de Llobregat, aprovada pel Ple municipal en la sessió de 26 de juliol de
2006, i publicada e el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 219, de data
13 de setembre de 2006.
VISTOS els Decrets de l’Alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, que
atribueixen a l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, les
funcions de confecció i manteniment del nomenclàtor vigent, el Tinent d’Alcaldia
d’aquesta Àrea és el competent per a proposar l’aprovació objecte de l’expedient,
amb el dictamen previ de la Comissió de Drets i Territori.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme I Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Drets i Territori,
ACORDA:
Primer.- APROVAR INICIALMENT un nou Text refós del Nomenclàtor de la ciutat
de l’Hospitalet de Llobregat, segons la proposta de modificació efectuada per la
Comissió per a l’estudi del Nomenclàtor de la ciutat, en la seva sessió celebrada el
dia 22 d’octubre de 2018, i que inclou el nomenament de diversos espais públics de
la ciutat, la baixa de noms per desaparició dels espais existents en la seva
configuració preexistent, i els canvis de noms per correcció o modificació
substancial, i que són els següents:
1. Eliminació de Noms
Es proposa eliminar els següents noms del TRN-LH actual, ja que els espais als
quals es refereixen han deixat de tenir la consideració d’espai viari que necessiti
nom o, simplement, han desaparegut per haver estat incorporats en altres espais:
Carrer Baix
Placeta de Teresa Navarro
Camí del Vall
Carrer de Vicenç Martorell
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2. Nous noms per a espais innominats
Es proposa afegir al TRN-LH els noms que apareixen a continuació:
Carrer d' Ángeles Santos
Plaça d' Anna Frank
Jardins d' Artemisia Gentileschi
Jardins de Ca n'Arús
Jardins de Cosme Toda
Jardins d' Hipàcia d'Alexandria
Plaça de Maria Montessori
Pont de Matacavalls
Jardins de Matilde Ucelay
Jardins de les Moreres
Jardins de les Nacions Unides
Jardins de Pablo Picasso
Jardins de Pompeu Fabra
Jardins de Rita Fernández
Jardins de Rosa Sensat
Jardins de Salvador Dalí
Carrer de Sant Jordi
Plaça de la Solidaritat
Jardins de Teresa Navarro
3. Canvis per correcció de noms per a espais ja amb nom previ
Es proposa corregir els següents noms al TRN-LH:
NOM ACTUAL --- NOM NOU PROPOSAT
Carrer de l'Albereda --- Carrer d'Albareda
Avinguda d'Albert Bastardes --- Avinguda d'Albert Bastardas
Carrer de Can Tries --- Carrer de Can Trias
Carrer del Clotet --- Carrer de Clotet
Plaça de l'Escorça --- Plaça de l' Escorsa
Carrer d' Espanya --- Carrer d' España
Carrer de Galvany --- Carrer de Galvani
Carrer de Garraf --- Carrer del Garraf
Carrer de Hanna Arendt --- Carrer de Hannah Arendt
Carrer de Josep Sunyol --- Carrer de Josep Suñol
Carrer de Martí i Codolar --- Carrer de Martí-Codolar
Avinguda de Miraflores --- Avinguda de Miraflors
Carrer de Mossèn Jaume Busquets --- Carrer de Mossèn Jaume Busquet
Carrer de l' Orient --- Carrer d'Orient
Carrer Rosa de Alejandría Carrer de la Rosa d'Alexandria
Carrer de Salvadors --- Carrer de Salvador
Passatge de Salvadors --- Passatge de Salvador
Carrer de Terrè --- Carrer de Terré
4. Canvis substancials de noms per a espais ja amb nom previ
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Es proposa canviar els següents noms al TRN-LH, tot remarcant la validació dels
canvis pels consells de districtes corresponents:
NOM ACTUAL --- NOM NOU PROPOSAT
Carrer d’ Amadeu Torner --- Avinguda d’ Amadeu Torner
Carrer de la Casa Nova --- Carrer de Casanova
Carrer de Pompeu Fabra --- Avinguda de l’ Electricitat
Carrer de la Mare de Déu de Montserrat --- Carrer de Montserrat
Carrer de la Primavera --- Avinguda de la Primavera
Carrer de Reverter --- Carrer de Rabarté
Carrer de Miquel Peiró i Victorí --- Carrer de la Riera del Canyet
Torrent de Can Nyac --- Camí del Torrent de Can Nyac
El nou Text refós del Nomenclàtor de la ciutat, amb la incorporació de les variacions
acordades, resta amb el següent text literal:
TEXT REFÓS DEL NOMENCLÀTOR
1 --- Carrer de l' Abedul
2 --- Carrer de les Aigües del Llobregat
3 --- Plaça de l' Ajuntament
4 --- Carrer d' Alacant
5 --- Carrer d' Albareda
6 --- Carrer d' Albéniz
7 --- Avinguda d' Albert Bastardas
8 --- Carrer d' Albiol
9 --- Carrer de l' Alegria
10 --- Carrer de l' Alhambra
11 --- Parc de l' Alhambra
12 --- Carrer d' Almadén
13 --- Carrer d' Almeria
14 --- Carrer Alt
15 --- Carrer de l' Alumini
16 --- Avinguda d' Álvarez de Castro
17 --- Plaça de l' Alzina
18 --- Avinguda d' Amadeu Torner
19 --- Carrer d' Amadeu Vives
20 --- Plaça d' Amalvígia
21 --- Carrer de les Amapolas
22 --- Passatge d' Amat
23 --- Avinguda d' Amèrica
24 --- Carrer de l' Ametller
25 --- Carrer de l' Amistat
26 --- Carrer d' Andorra
27 --- Carrer d' Àngel Guimerà
28 --- Carrer d' Ángeles Santos
29 --- Plaça d' Anna Frank
30 --- Carretera Antiga del Prat
31 --- Carrer de l' Antiga Travessera
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32 --- Carrer d' Antonio Machado
33 --- Jardins d' Antonio Machado
34 --- Carrer de l' Aprestadora
35 --- Carrer d' Arquimedes
36 --- Carrer de l' Arquitectura
37 --- Jardins d' Artemisia Gentileschi
38 --- Carrer de les Arts i els Oficis
39 --- Carrer de l' Atlàntida
40 --- Carrer de l' Aviació
41 --- Plaça dels Avis
42 --- Carrer de Bacardí
43 --- Carrer de Badajoz
44 --- Carrer de Badalona
45 --- Carrer de Barcelona
46 --- Carrer del Baró de Maldà
47 --- Carrer de Batllori
48 --- Carrer de Belchite
49 --- Carrer de Bellavista
50 --- Parc de Bellvitge
51 --- Passeig de Bellvitge
52 --- Carrer de Bernini
53 --- Carrer de Besa
54 --- Carrer de la Bisbal
55 --- Jardins del Bisbe Joan Carrera
56 --- Carrer de Blas Fernández Lirola
57 --- Plaça de Blas Infante
58 --- Plaça dels Blocs de la Florida
59 --- Plaça de la Bòbila
60 --- Carrer de les Bòbiles
61 --- Passatge de Bonvehí
62 --- Avinguda del Bosc
63 --- Carrer de la Botànica
64 --- Carrer del Bruc
65 --- Carrer de Buenos Aires
66 --- Carrer de Ca n'Alòs
67 --- Passatge de Ca n'Alòs
68 --- Jardins de Ca n'Arús
69 --- Parc de la Cabana
70 --- Camí de la Cadena
71 --- Plaça del Cadí
72 --- Camí de Cal Joan del Ros
73 --- Camí de Cal Pau Redó
74 --- Carrer de Calderón de la Barca
75 --- Plaça de Camilo José Cela
76 --- Carrer de Campoamor
77 --- Parc de Can Buxeres
78 --- Parc de Can Cluset
79 --- Plaça de Can Colom
80 --- Parc de Can Creixells
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81 --- Carrer de Can Pi
82 --- Passatge de Can Polític
83 --- Carrer de Can Pujadas
84 --- Avinguda de Can Serra
85 --- Jardins de Can Sumarro
86 --- Carrer de Can Trias
87 --- Plaça de Can Trinxet
88 --- Passatge de Can Vila
89 --- Passatge de Can Xerricó
90 --- Jardins del Canal de la Infanta
91 --- Plaça de Canalejas
92 --- Carrer del Canigó
93 --- Urbanització del Canyet
94 --- Carrer de Carles Martí Feced
95 --- Avinguda de Carmen Amaya
96 --- Carrer de la Carpa
97 --- Plaça de la Carpa
98 --- Carrer de Carrasco i Formiguera
99 --- Avinguda del Carrilet
100 --- Plaça de la Casa de Reconciliació
101 --- Carrer de Casanova
102 --- Carrer de Castelao
103 --- Carrer de Castellbò
104 --- Carrer de Castellvell
105 --- Carrer de Los Castillejos
106 --- Rambla Catalana
107 --- Avinguda de Catalunya
108 --- Carrer de Caterina Albert
109 --- Carrer del Cavall Bernat
110 --- Passatge del Cementiri
111 --- Carrer del Centre
112 --- Carrer de Ceravalls
113 --- Carrer de Cervantes
114 --- Carrer de Churruca
115 --- Carrer de les Ciències
116 --- Carrer del Cinca
117 --- Plaça dels Cirerers
118 --- Carrer de la Ciutat Comtal
119 --- Carrer de Clara Campoamor
120 --- Carrer de Claret
121 --- Carrer dels Clavells
122 --- Carrer de Clotet
123 --- Carrer del Cobalt
124 --- Carretera de Collblanc
125 --- Travessera de Collblanc
126 --- Carrer de Collserola
127 --- Carrer de Colom
128 --- Passatge de Colom
129 --- Carrer del Comerç
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130 --- Plaça de les Comunitats
131 --- Passatge de la Concepció
132 --- Carrer del Congost
133 --- Plaça de la Constitució
134 --- Passeig del Conveni de 1713
135 --- Carrer de la Cooperativa
136 --- Carrer de Cornellà
137 --- Carrer de Corominas
138 --- Carrer de Cortada
139 --- Travessera de les Corts
140 --- Jardins de Cosme Toda
141 --- Passatge de Costa
142 --- Carrer de Cotonat
143 --- Carrer de Covadonga
144 --- Carrer de la Creu Roja
145 --- Carrer del Crom
146 --- Carrer de la Cultura
147 --- Plaça de la Cultura
148 --- Ronda de Dalt
149 --- Carrer de Digoine
150 --- Carrer de Diògenes
151 --- Carrer del Doctor Fleming
152 --- Carrer del Doctor Gregorio Marañón
153 --- Carrer del Doctor Jaume Ferran i Clua
154 --- Carrer del Doctor Martí i Julià
155 --- Avinguda del Doctor Ramon Solanich i Riera
156 --- Carrer de Dolors Aleu
157 --- Passatge Dos
158 --- Carrer del Dos de Maig
159 --- Carrer de l' Ebre
160 --- Plaça d' Eivissa
161 --- Carrer de l' El·lipse
162 --- Avinguda de l' Electricitat
163 --- Carrer de l' Emigrant
164 --- Carrer d' El Empecinado
165 --- Carrer de l' Empordà
166 --- Carrer d' Empúries
167 --- Carrer de l' Enginyer Moncunill
168 --- Via d' Enllaç
169 --- Carrer d' Enric Morera
170 --- Carrer d' Enric Prat de la Riba
171 --- Carrer de l' Ermita de Bellvitge
172 --- Carrer d' Ernest Lluch
173 --- Plaça d' Ernest Lluch
174 --- Plaça de l' Escorsa
175 --- Passatge de l' Escorxador
176 --- Carrer de l' Escultura
177 --- Carrer de l' Església
178 --- Carrer de l' Esmaragda

…/…

73

179 --- Carrer d' España
180 --- Plaça Espanyola
181 --- Camí d' Esplugues
182 --- Carretera d' Esplugues
183 --- Carrer de les Esquadres
184 --- Passatge d' Estadella
185 --- Carrer d' Esteve Grau
186 --- Carrer de l' Estrella
187 --- Carrer de l' Estronci
188 --- Carrer d' Estruch
189 --- Carrer de l' Estudi
190 --- Avinguda d' Europa
191 --- Plaça d' Europa
192 --- Avinguda de la Fabregada
193 --- Carrer de Farnés
194 --- Carrer de Faus
195 --- Plaça de Federico García Lorca
196 --- Carrer de la Feixa Llarga
197 --- Carretera de la Feixa Llarga
198 --- Carrer de Felip Pedrell
199 --- Carrer de Femades
200 --- Carrer de Ferré
201 --- Carrer de Ferrer i Guàrdia
202 --- Carrer de Finestrelles
203 --- Carrer de la Física
204 --- Carrer de la Florida
205 --- Carrer de Floridablanca
206 --- Carrer de Font
207 --- Plaça de la Font
208 --- Camí de la Fonteta
209 --- Carrer de la Fortuna
210 --- Carrer de Fortuny
211 --- Carrer de França
212 --- Carrer de Francesc Layret
213 --- Plaça de Francesc Macià i Llussà
214 --- Carrer de Francesc Moragas
215 --- Jardins de Francesc Pedra i Lola Peñalver
216 --- Carrer de Frederic Prats
217 --- Plaça de Frederica Montseny
218 --- Carrer de Galvani
219 --- Carrer del Garraf
220 --- Carrer dels Garrofers
221 --- Carrer del Gasòmetre
222 --- Carrer del General Manso
223 --- Carrer del General Prim
224 --- Plaça de les Germanes Ocaña
225 --- Carrer de Girona
226 --- Carrer de la Glòria
227 --- Carrer de Gonçal Pons
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228 --- Carrer de Goya
229 --- Carrer de Granada
230 --- Plaça de Granada
231 --- Carrer de Graner
232 --- Carrer de Granollers
233 --- Jardins de la Granota
234 --- Avinguda de la Granvia de l'Hospitalet
235 --- Parc de la Granvia de l'Hospitalet
236 --- Carrer de Gravina
237 --- Plaça de Guernica
238 --- Passatge de Guilera
239 --- Carrer de Hannah Arendt
240 --- Carrer d' Herrero
241 --- Carrer de la Hierbabuena
242 --- Jardins d' Hipàcia d'Alexandria
243 --- Carrer d' Holanda
244 --- Plaça de l' Hortet
245 --- Carrer d' Ibèria
246 --- Carrer de la Igualtat
247 --- Carrer de les Illes Canàries
248 --- Carrer de la Independència
249 --- Travessia Industrial
250 --- Carrer d' Isaac Peral
251 --- Avinguda d' Isabel la Catòlica
252 --- Carrer de Jacint Verdaguer
253 --- Carrer de Jansana
254 --- Passatge de Jansana
255 --- Carrer del Jardí
256 --- Passatge de Jaume Blanchart
257 --- Carrer de Jaume Ventura i Tort
258 --- Carrer de Jerusalem
259 --- Plaça de Joan Brossa
260 --- Avinguda de Joan Carles I
261 --- Carrer de Joan de Joanes
262 --- Carrer de Joan Maragall
263 --- Carrer de Joan N. García-Nieto
264 --- Carrer de Joan Pallarès
265 --- Carrer de Joan XXIII
266 --- Carrer dels Joncs
267 --- Carrer de José Agustín Goytisolo
268 --- Carrer de Josep Anselm Clavé
269 --- Plaça de Josep Bordonau i Balaguer
270 --- Carrer de Josep Irla i Bosch
271 --- Carrer de Josep Maria de Sagarra
272 --- Avinguda de Josep Molins
273 --- Carrer de Josep Muntané i Almirall
274 --- Carrer de Josep Pla
275 --- Carrer de Josep Prats
276 --- Carrer de Josep Suñol
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277 --- Avinguda de Josep Tarradellas i Joan
278 --- Carrer de la Joventut
279 --- Carrer de Juan de Toledo
280 --- Carrer de Juan Ramón Jiménez
281 --- Rambla de Just Oliveras
282 --- Carrer de Justa Goicoechea
283 --- Carrer de Lavínia
284 --- Carrer de Leonardo da Vinci
285 --- Carrer de la Libèl·lula
286 --- Carrer de la Literatura
287 --- Ronda del Litoral
288 --- Carrer de Llançà
289 --- Carrer de Llavinés
290 --- Carrer de Lleida
291 --- Carrer de Lleó
292 --- Carrer de Llevant
293 --- Plaça de la Llibertat
294 --- Carrer del Llobregat
295 --- Passatge de Llopis
296 --- Carrer del Llorer
297 --- Plaça de la Llosa
298 --- Plaça de Lluís Companys i Jover
299 --- Carrer de Llunàs
300 --- Passatge de Llunàs
301 --- Plaça de Lola Anglada
302 --- Carrer de Luarca
303 --- Carrer Major
304 --- Carrer de la Maladeta
305 --- Carrer de Màlaga
306 --- Carrer de Maluquer
307 --- Avinguda de Manuel Azaña
308 --- Carrer de Marcel·lí Esquius
309 --- Avinguda de la Mare de Déu de Bellvitge
310 --- Carrer de la Mare de Déu de la Llum
311 --- Carrer de la Mare de Déu de la Mercè
312 --- Plaça de la Mare de Déu de Montserrat
313 --- Carrer de la Mare de Déu de Núria
314 --- Carrer de la Mare de Déu de Puigcerver
315 --- Carrer de la Mare de Déu del Carme
316 --- Plaça de la Mare de Déu del Pilar
317 --- Carrer de la Mare de Déu dels Desemparats
318 --- Plaça de Maria Artigal
319 --- Plaça de Maria Aurèlia Capmany
320 --- Plaça de Maria Montessori
321 --- Plaça de Maria Soteras
322 --- Plaça de Marie Curie
323 --- Rambla de la Marina
324 --- Parc de la Marquesa
325 --- Carrer de Martí i Blasi
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326 --- Carrer de Martí-Codolar
327 --- Carrer de Martorell
328 --- Carrer de Mas
329 --- Avinguda del Masnou
330 --- Pont de Matacavalls
331 --- Passatge de Matas
332 --- Jardins de Matilde Ucelay
333 --- Jardins de la Mediterrània
334 --- Carrer de Menéndez Pidal
335 --- Carrer de Menorca
336 --- Carrer de Mercader
337 --- Carrer del Mercat
338 --- Plaça del Mercat de Collblanc
339 --- Carrer del Mestre Candi
340 --- Carrer del Mestre Carbó
341 --- Plaça del Mestre Clavé
342 --- Carrer del Mestre Serrano
343 --- Carrer de la Metal·lúrgia
344 --- Avinguda del Metro
345 --- Carretera del Mig
346 --- Carrer del Migdia
347 --- Carrer de Miguel Hernández
348 --- Plaça de Milagros Consarnau i Sabaté
349 --- Passatge de Milans
350 --- Carrer de Mileva Maric
351 --- Carrer de les Mimoses
352 --- Carrer de la Mina
353 --- Passatge Miner
354 --- Carrer de Miquel Romeu
355 --- Avinguda de Miraflors
356 --- Carrer de Miralta
357 --- Carrer de Mistral
358 --- Carrer Modern
359 --- Carrer del Molí
360 --- Carrer de Molines
361 --- Carrer del Mont
362 --- Carrer de Mont-ras
363 --- Carrer del Montseny
364 --- Carrer de Montserrat
365 --- Passatge de Montserrat Isern
366 --- Carrer de Montserrat Roig
367 --- Jardins de les Moreres
368 --- Plaça de Mossèn Homar
369 --- Carrer de Mossèn Jaume Busquet
370 --- Carrer de Mossèn Lluís Pañella
371 --- Carrer de Mossèn Santiago Oliveras
372 --- Carrer dels Motors
373 --- Carrer de Muns
374 --- Carrer de la Muntanya
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375 --- Carrer de les Muses
376 --- Jardins de les Nacions Unides
377 --- Carrer dels Naranjos
378 --- Carrer de Narcís Monturiol
379 --- Carrer de Natzaret
380 --- Carrer del Níquel
381 --- Avinguda del Nord
382 --- Carrer de Numància
383 --- Carrer d' Occident
384 --- Parc dels Ocellets
385 --- Passatge d' Oliveras
386 --- Carrer de l' Onze de Setembre
387 --- Carrer d' Orient
388 --- Carrer Oriental
389 --- Carrer d' Òrrius
390 --- Carrer d' Oviedo
391 --- Carrer de Pablo Iglesias
392 --- Jardins de Pablo Picasso
393 --- Plaça de les Palmeres
394 --- Passatge de Paquita
395 --- Carrer del Pare Marchena
396 --- Carrer de Pareto
397 --- Carrer de París
398 --- Carrer del Parral
399 --- Carrer del Patronat
400 --- Passatge del Patronat
401 --- Passatge de la Pau
402 --- Avinguda de Pau Casals
403 --- Carrer de Pau Sans
404 --- Carrer del Pedraforca
405 --- Carrer de Peníscola
406 --- Carrer de Pere Pelegrí
407 --- Carrer de Pérez Galdós
408 --- Carrer de Pi i Margall
409 --- Carrer de Piera
410 --- Passatge de Piera
411 --- Carrer dels Pins
412 --- Carrer del Pintor Mestre i Castellví
413 --- Carrer del Pintor Sorolla
414 --- Plaça dels Pirineus
415 --- Plaça de Pius XII
416 --- Carrer de les Planes
417 --- Parc de les Planes
418 --- Carrer de Plini
419 --- Carrer del Poeta Llombart
420 --- Jardins de Pompeu Fabra
421 --- Avinguda de Ponent
422 --- Passatge Pons
423 --- Carrer de Ponsich
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424 --- Carrer de Portugal
425 --- Carrer del Prat
426 --- Carrer del Prat de la Manta
427 --- Avinguda de la Primavera
428 --- Carrer del Primer de Maig
429 --- Carrer del Príncep de Bergara
430 --- Carrer del Progrés
431 --- Carrer de Provença
432 --- Plaça de Provençana
433 --- Carrer de la Pubilla Cases
434 --- Plaça de la Pubilla Cases
435 --- Plaça de Puig i Gairalt
436 --- Carrer de Pujós
437 --- Plaça de Quart
438 --- Carrer de Rabarté
439 --- Carrer del Radi
440 --- Carrer de Rafael Barradas
441 --- Carrer de Rafael Campalans
442 --- Avinguda de Ramon Frontera
443 --- Passatge de la Rectoria
444 --- Carrer de la Reforma
445 --- Carrer del Rei En Jaume
446 --- Parc de la Remunta
447 --- Plaça de la Remunta
448 --- Carrer de la Renclusa
449 --- Plaça del Repartidor
450 --- Plaça del Repòs
451 --- Carrer de la Residència
452 --- Camí de la Ribera
453 --- Carrer de la Riera Blanca
454 --- Carrer de la Riera de la Creu
455 --- Carrer de la Riera de l'Escorxador
456 --- Carrer de la Riera del Canyet
457 --- Carrer de la Riera dels Frares
458 --- Camí de la Riereta
459 --- Jardins de Rita Fernández
460 --- Passatge de Rius
461 --- Carrer de Rius i Carrió
462 --- Carrer de Roca i Umbert
463 --- Carrer de Rodés
464 --- Carrer de la Rosa d'Alexandria
465 --- Jardins de Rosa Sensat
466 --- Carrer de Rosalía de Castro
467 --- Carrer de Rosell
468 --- Carrer de les Roselles
469 --- Carrer de les Roses
470 --- Carrer de Rosich
471 --- Carrer del Rosselló
472 --- Carrer de Rossend Arús
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473 --- Passatge de Rovira
474 --- Carrer del Rubidi
475 --- Carrer de Sabadell
476 --- Carrer de Salamina
477 --- Carrer de Salvador
478 --- Passatge de Salvador
479 --- Jardins de Salvador Dalí
480 --- Carrer de Salvador Espriu
481 --- Carrer de Salvador Seguí
482 --- Carrer de Sanfeliu
483 --- Carrer de les Sangoneres
484 --- Carrer de Sant Antoni
485 --- Carrer de Sant Carles
486 --- Passatge de Sant Cristòfol
487 --- Carrer de Sant Eugeni
488 --- Carrer de Sant Francesc Xavier
489 --- Plaça de Sant Isidre
490 --- Carrer de Sant Joan
491 --- Plaça de Sant Joan
492 --- Carrer de Sant Jordi
493 --- Plaça de Sant Jordi
494 --- Carrer de Sant Josep
495 --- Carrer de Sant Pere
496 --- Carrer de Sant Pius X
497 --- Carrer de Sant Rafael
498 --- Carrer de Sant Ramon
499 --- Carrer de Sant Roc
500 --- Carretera de Sant Roc
501 --- Carrer de Santa Anna
502 --- Carrer de Santa Bàrbara
503 --- Carrer de Santa Eulàlia
504 --- Carrer de Santa Rosa
505 --- Carrer de Santiago Apòstol
506 --- Carrer de Santiago de Compostel·la
507 --- Carrer de Santiago Ramón y Cajal
508 --- Carrer de Santiago Rusiñol
509 --- Carrer de Saurí
510 --- Carrer de Segòvia
511 --- Jardins de la Sénia
512 --- Parc de la Serp
513 --- Avinguda de Severo Ochoa
514 --- Carrer de Sevilla
515 --- Carrer de Simancas
516 --- Plaça de la Solidaritat
517 --- Carrer de Sort
518 --- Carrer de Subur
519 --- Carrer de la Talaia
520 --- Carrer de Tarragona
521 --- Carrer de Tecla Sala
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522 --- Jardins de Tecla Sala
523 --- Carrer del Teide
524 --- Carrer del Tel·luri
525 --- Carrer del Ter
526 --- Jardins de Teresa Navarro
527 --- Carrer de la Terra Alta
528 --- Carrer de Terra Baixa
529 --- Carrer de Terré
530 --- Carrer de Toledo
531 --- Avinguda de Tomás Giménez
532 --- Carrer de Torns
533 --- Parc de la Torrassa
534 --- Ronda de la Torrassa
535 --- Camí del Torrent de Can Nyac
536 --- Avinguda del Torrent Gornal
537 --- Carrer del Transformador
538 --- Carrer Transversal
539 --- Carrer del Treball
540 --- Plaça de Tuzla
541 --- Plaça de l' UNICEF
542 --- Carrer de la Unió
543 --- Carrer de l' Uva
544 --- Carrer de Valeta
545 --- Carrer de Vallparda
546 --- Carrer de Vaquer
547 --- Plaça dels Veïns
548 --- Avinguda de Ventura Gassol
549 --- Ronda de la Via
550 --- Carrer de Vic
551 --- Carrer de Victoria Kent
552 --- Plaça del Vidre
553 --- Plaça de les Vidrieries Llobregat
554 --- Carrer de Vigo
555 --- Avinguda de Vilafranca
556 --- Avinguda de Vilanova
557 --- Carrer de Vilardosa
558 --- Carrer de Vilumara
559 --- Carrer de Vinaròs
560 --- Carrer de la Vinyeta
561 --- Carretera de la Vora del Riu
562 --- Passatge del Xiprer
563 --- Carrer del Xipreret
564 --- Passatge de Zuloaga
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA durant trenta dies, el text refós del
Nomenclàtor de la ciutat, aprovat inicialment en l’acord primer, mitjançant la inserció
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al Portal de transparència municipal de la web de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, i en un dels diaris de més difusió de la província. Un

…/…

81

cop transcorregut aquest termini, el Ple aprovarà, si s’escau, definitivament la
denominació, prèvia resolució de les al·legacions que, en el seu cas, s’hagin
presentat. En cas de no presentar-se al·legacions a l’aprovació provisional, la
denominació es tindrà per aprovada definitivament.
Tercer.- TRASLLADAR íntegrament el present acord a la Comissió per a l’Estudi
del Nomenclàtor de la ciutat, a Alcaldia-presidència, Programa de Participació
ciutadana, a les Regidories de Districte, al departament de Gestió de la Població, al
Cadastre, al Centre de Normalització Lingüística, al Centre d’Estudis de l’Hospitalet
i a la Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet.
II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, MOCIONS,
PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 15.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 10 D’OCTUBRE AL 13 DE NOVEMBRE DE 2018 QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 7133 AL 8100 (EXP. 1234/2018).
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/es de govern en l’exercici de les competències delegades que
comprenen del núm. 7133, de data 10 d’octubre, al núm. 8100, de data 13 de
novembre de 2018.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals. Del seu contingut se’n donen per
assabentats/des els membres de la corporació presents a la sessió.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 16.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 44, 45, 46 I 47 DEL 23 I 30
D’OCTUBRE I DEL 6 I 13 DE NOVEMBRE DE 2018, RESPECTIVAMENT (EXP.
1227/2018).
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 de les sessions són les corresponents als números 44, 45, 46 i
47 de 23 i 30 d’octubre i 6 i 13 de novembre de 2018, respectivament.
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Les esmentades actes han estat trameses als diferents grups polítics municipals, de
les quals se’n donen per assabentats/des els membres de la corporació presents
a la sessió.
L’Alcaldessa pregunta als presents si existeix alguna intervenció en relació
als dos punts anteriors. No existint cap pronunciament, dóna pas a l’apartat de
mocions.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

MOCIONS CONJUNTES
En relació amb les mocions que figuren amb els números 17, 18, 19 i 20 a
l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Hi ha una esmena enunciada de la moció 19, presentada per Esquerra
Republicana.

SR. GARCIA ACERO(ERC-AM)
Que és suprimir el Consell de Solidaritat i Cooperació.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, evidentment queda acceptada perquè és el grup que la proposa. Us
autoesmeneu perquè ens entenguem, d’acord.
Tal com hem quedat a la Junta de Portaveus, són quatre mocions, hi ha quatre
presentacions, per tant, demanaria que en aproximadament dos minuts i mig puguin
presentar cadascuna de les mocions. Comencem pel Sr. Jaume Graells.

SR. GRAELLS VEGIN (PSC-CP)
Jo presentaria la moció que demana que es parin els treballs per a l’elaboració i
aprovació del decret que regula els temes dels menjadors escolars, bàsicament
perquè entenem que és una oportunitat perduda, entenem que aquest espai de
migdia és un espai educatiu, que s’ha d’abordar de manera integral, on s’han de
treballar valors des del tema de l’alimentació mediterrània, alimentació sana, tot el
tema de proximitat, etc., és a dir, és un element que s’ha de treballar globalment,
educativament, és una oportunitat també per la inclusió educativa, hem d’avançar
cap a un servei de menjador que tendeixi a la universalitat, a la gratuïtat i per tant,
entenem en aquestes línies, no puc resumir en dos minuts i mig tot el què diu la
moció, però que evidentment és una oportunitat perduda per abordar globalment,
integralment, aquest espai de migdia que és un terç de la jornada i que per tant,
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s’ha de poder abordar de manera molt més educativa, amb professorat adequat,
etc.
Desprès perquè no ha estat sensible amb allò que es fa, amb allò que ja funciona
en les escoles i que funciona bé, és segur que s’ha de donar una major seguretat
jurídica però que evidentment, no podem ara igualar en base a un criteri burocràtic,
en base a concursos públics, etc., que en alguns casos es poden aplicar i que s’ha
de respectar la normativa però que és veritat que en molts casos, hem de recordar
que aquest és un servei que paguen les famílies amb ajuts, beques de menjador,
però que també paguen les famílies i les famílies han de poder opinar i intervenir en
el procés de prestació d’aquest servei, en molts casos, pot ser així, en altres no,
però jo crec, nosaltres pensem que s’ha de recollir aquesta sensibilitat, aquesta
diversitat en la possibilitat de la gestió.
També ens recordem a la moció de la necessitat de que aquest servei ha d’incloure
als alumnes amb necessitats educatives especials amb professionals específics i
amb recursos suficients, sinó no podrem parlar d’escola inclusiva i també hem
d’abordar el tema de la secundaria, el tema de l’horari de la secundaria, tot allò que
es va fer en una època recent, d’una consellera que he esmentat abans, va fer que
desaparegui el servei de menjador a la secundaria, amb uns horaris que estan poc
recomanats, els nostres adolescents estant dinant tardíssim, haurien de dinar
abans, i tot això, ho estem abordant en la moció.
No em voldria deixar que també demanem en la moció que s’insti al govern
municipal i al Departament d’Ensenyament a donar compliment dels acords
aprovats en la moció de menjadors escolars en el Ple de 28 de novembre de 2017.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Graells, hauríem d’acabar.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
En definitiva, jo crec que amb això ja he presentat suficientment la moció.

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La crisis iniciada al 2008 amb les retallades pressupostàries que els governs de
Catalunya i Espanya van aplicar a partir del 2010, han comportat un deteriorament
progressiu i una sobrecàrrega intolerable per als seus professionals posant en greu
perill la seva sostenibilitat i els seus serveis, un dels pilars de l’estat de benestar
com és el ben comú de la salut. Els darrers anys s’han perdut més de mil
professionals i no es cobreixen les jubilacions. El temps d’espera de la ciutadania
per rebre atenció està per sobre dels cinc dies, entre dues i tres setmanes, quan el
temps d’espera per a ser atesos no hauria de ser superior a 48 hores.
Fem nostres les reivindicacions i propostes dels facultatius que de forma reiterada
han expressat que han arribat al límit, no quedant altra opció que la convocatòria de
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vaga de metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs de l’atenció primària
de l’Institut Català de la Salut sota el lema “Atenció Primària, digna i respectada”.
La mobilització és la única resposta que els hi han deixat davant l’immobilisme de
l’Institut Català de la Salut, que reconeix els problemes, però no ofereix cap
alternativa ni proposta de solució. Per això a proposta els grups polítics municipals
de PSC i d’ICV-EUiA-PIRATES-E demanem al Ple l’aprovació dels acords de la
moció, entre d’altres: donar suport a la mobilització convocada; instar el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a apostar per l’atenció
primària i comunitària, augmentant el pressupost destinat a l'atenció primària que
s'ha de situar en el 25%; instar al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya a fer una revisió de la ràtio de professionals, la recuperació del personal
d’equips d’atenció primària perduts des del 2011 fins a arribar a la dotació estable
suficient per cobrir el 100% de les seves necessitats habituals. I també, instar al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a traspassar capacitat de
gestió, de decisió de l'atenció primària i donar-li el lideratge de qualsevol projecte de
guia, consens, protocols i codis d’actuació en les situacions específiques, i
d’interlocució amb el territori, entre d’altres mesures.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sobre la moció per donar suport al manifest “Som el 80%”. Homes i dones vinculats
al món de la cultura, de l’esport, del sindicalisme en diferents moments socials i de
diferents àmbits polítics, ciutadans i ciutadanes que són federalistes, republicans
catalans o republicans espanyols o independentistes i ciutadans i ciutadanes
d’aquest país amb diferents visions, amb diferents mirades i opinions de com s’ha
de resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya, han impulsat un manifest amb
els grans consensos que existeixen a Catalunya, grans consensos que són: en
primer lloc la defensa dels drets i de les llibertats democràtiques fonamentals; en
segon lloc el rebuig a la judicialització de la política com a eina per resoldre els
conflictes; en tercer lloc la defensa d’una solució política que ha de passar perquè
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin decidir i exercir el seu dret
democràtic a decidir el seu futur i en quart lloc, també, la llibertat dels líders socials i
polítics que estan empresonats.
I per aquest motiu i des dels grups proposants Esquerra Republicana de Catalunya,
Convergència i Unió-PDCAT i CUP-Poble Actiu, demanem a l’ajuntament de la
nostra ciutat que se sumi a aquest manifest que han impulsat des de diferents
àmbits de la societat catalana, que és la que causa general de la democràcia i de la
llibertat.
Referent a la següent moció, moció per a la suspensió de la venda d’armes a
l’Aràbia Saudita, és a dir, cada dia nens i adults són assassinats en guerres per
armes que s’han venut bàsicament en els països occidentals, entre ells a l’Estat
espanyol, que és un dels principals exportadors d’armes. Espanya en els darrers
anys ha multiplicat per deu la venda d’armes a països en conflicte; a Espanya es
fabriquen bombes, granades, mines, míssils, entre altre armament que ha estat
venut entre d’altres, a països com l’Aràbia Saudita, un país que vulnera els drets
humans, un país que opera a la guerra del Iemen i que amb les armes espanyoles
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ha dut a terme més de 18 mil bombardejos que han causat més de sis mil morts,
cinquanta mil ferits i gairebé tres milions de persones desplaçades, així com, la
destrucció d’escoles, hospitals i mercats.
El negoci de la venda d’armes a l’Aràbia Saudita, sempre ha tingut un ambaixador a
l’Estat espanyol que ha estat la corona. Mentre països europeus com Alemanya han
suspès la venda d’armes, l’Estat espanyol, el govern socialista del bracet del Partit
Popular i Ciutadans, prima i continua venen armes a països que vulneren els drets
humans i que assassinen a la població civil del Iemen. I és per aquest motiu que els
grups proposants ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC, CiU-PDCAT i CUP-Poble Actiu,
demanem que aquest ajuntament insti al govern del Pedro Sánchez a suspendre la
venda d’armes a l’Aràbia Saudita.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
representació.

Essent les 19:09 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència el Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.
SR. JIMENEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sobre la moción 17, votaré a favor; en la moción 18, votaré a favor; en la moción
19, la última a que hacía referencia el representante de Esquerra Republicana
sobre la venta de armas españolas a la coalición saudí, votaré a favor de la moción
y me gustaría dar un par de detalles. Lo primero, que la moción copia y pega la
carta abierta que hizo Amnistía Internacional al gobierno español y entendiendo que
tampoco está el horno político para muchos más plagios, estaría bien, yo pediría
que se hiciera referencia a que la fuente es Amnistía Internacional, ya que además
después tenemos traslados, que nadie se ha de sentir ofendido, ni utilizado por
ninguna fuerza política para nada, estaría bien que se introdujera esa referencia. Y
entrando en materia, habiendo dicho esto, también creo que el problema va
bastante más allá de que España venda o no armas a Arabia Saudí, en España la
Ley 54/2007, sobre control del comercio de armas, ya contempla que el propio
Estado no puede vender esas armas cuando se vulneran derechos humanos.
La ley está muy clara, por supuesto, a favor de la moción que es lo que persigue,
eso sí, si tenemos en cuenta que el derecho de la vida es uno de los principales
ejes de los derechos humanos, la única arma que no vulnera un derecho es la que
no se dispara. ¿Porque qué pasa cuando componentes u armas completas se
venden en otros países para acabar siendo destinadas y revendidas a países que
están interviniendo en el Yemen? España es el séptimo exportador mundial de
armamento militar, gran parte de la industria se concentra en Andalucía, Madrid,
Cataluña o el País Vasco; pero centrándonos, por ejemplo, en la producción
catalana, la industria catalana exporta principalmente a Estados Unidos, a Emiratos
Árabes, a los dos Congos, a Turquía, a Ghana y a Marruecos, principalmente.
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¿Alguien puede garantizar que una parte de esa producción no acabe en Yemen, o
acabe vulnerando los derechos del pueblo saharaui o acabe vulnerando y matando
inocentes en el Congo? Al final, queramos o no, si no se fabrican aquí se fabricaran
en cualquier otro sitio y es muy triste porque para que el capitalismo siga ejerciendo
su poder, para que en occidente veinte o treinta empresas sigan acumulando
riqueza es necesario que haya gente muriendo en otra parte del mundo, ya sea de
hambre o por cualquier otro motivo. Con esto qué quiero decir, que esta moción es
totalmente estética, los partidos que presentan esta moción, si algún día gobiernan
en un estamento superior, se olvidaran automáticamente de esta moción, porque al
final detrás hay puestos de trabajo, hay veinte mil puestos de trabajo dedicados
también a la industria armamentística y lo primero, al final, los que padecen las
medidas locales de postureo político, porque al final, es una solución que se tiene
que buscar de forma global, tiene que ser un acuerdo global el tema de la venta de
armas, al final la que padece es la clase obrera, la clase trabajadora que es la que
se tiene que ganar la vida a costa del dinero que quieren hacer los demás. Votaré a
favor de esta moción.
Respecto a la moción para dar soporte al manifiesto de “somos el 80%”, no tengo
tiempo para explicarme pero una vez votemos todos, verán claramente que no son
el 80%. Gracias.

SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
La moció 18, en defensa del sistema sanitari, tot el nostre suport als professionals
de l’atenció primària de salut de Catalunya. La situació actual és insostenible, el
propi secretari general de Metges de Catalunya, J. M. P., la titlla d’una situació de
maltracte i descriu el sistema com una sanitat low cost, que si tot continua rodant
d’alguna manera és gràcies a aquesta pressió que viuen constantment els
professionals i que mantenen el sistema viu.
Hem de recordar que tots aquells professionals i aquestes professionals són el pilar
indispensable perquè el nostre sistema de salut pública sigui de qualitat, sigui
equitatiu i sigui accessible per a tothom.
Per altra banda, sobre la moció del Decret de menjadors, complertament a favor de
la moció, d’acord amb la presentació feta pel Tinent d’Alcalde i en aquest sentit, fer
un especial incís des de l’àmbit de la salut, en dues vessants. Per una banda, el
sistema, el propi servei ha de garantir, com deia el regidor, la promoció d’hàbits
saludables, en l’alimentació vinculada a una alimentació saludable, que segueixi
dieta mediterrània i apliqui uns hàbits de continuïtat d’aquesta alimentació, i per
altra banda, també i no menys important, no ens hem d’oblidar, és tot el tema de la
seguretat en la manipulació dels aliments. El sistema ha de garantir el compliment,
per exemple, dels protocols per evitar contaminacions creuades o els protocols de
traçabilitat pel bon estat dels aliments.
Referent a les altres dues mocions, a favor de la 19 i en contra de la 20.
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Essent les 19.12 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
SR. MARTIN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Respecto a las mociones, voto a favor de la 17 y de la 18; me abstengo en la 19 y
por supuesto, en contra de la 20.

SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
La 17 a favor; la 18 a favor; 19 abstención y la 20 en contra.

SR. GIMENEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, la 17, el servei de menjador, tal i com hem expressat abans també a l’anterior
intervenció, hauria de ser, al nostre entendre, un servei emmarcat dins del dret
fonamental a l’educació i per tant hauria de ser gratuït i universal. Malauradament
l’esborrany del nou decret va en un sentit totalment contrari, buscant
l’externalització i privatització de la seva gestió i funcionament, sota criteris
purament econòmics, economicistes, en aquest cas.
El Departament d’Ensenyament pretén sotmetre el servei de menjador a la Llei de
Contractes del Servei Públic, segons la qual, només hi poden concórrer empreses
privades a través de concurs públic. Per tant, aparta a tota la comunitat educativa,
incloses les famílies i les AMPAS o AFAS, de la gestió d’aquest servei.
Ens temem que aquest nou decret deixi en mans de grans empreses del sector,
l’alimentació dels nostres fills i filles i deixi fora aquelles empreses que aposten per
uns productes de qualitat i proximitat.
És especialment necessari que l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives
específiques, quedi inclòs al servei de menjador, i que sigui el Departament qui es
faci càrrec de la contractació dels professionals necessaris i no hagin de ser les
famílies qui n’assumeixin aquest cost.
La comunitat educativa es va manifestar el passat 17 de novembre per demanar
l’aturada d’aquest nou decret i reivindicar un cop més que s’inverteixi un 6% del PIB
en educació. Nosaltres donem el nostre suport total a aquesta reivindicació i per
això votarem a favor de la moció.
En el segon cas, en la moció 18, també votarem a favor d’aquesta moció i aprofitem
per enviar tot el nostre suport a totes les treballadores i treballadors de la sanitat
pública i especialment, a l‘Atenció Primària que aquesta setmana es troben en
vaga. Una vaga necessària i important del personal d’administració, infermeria,
zeladors i zeladores i metges i metgesses.
Tanmateix, volem recolzar la feina d’anys i anys de la Marea Blanca en defensa de
la Sanitat pública i un dia com avui, volem recordar les seves principals demandes:
incrementar substancialment, ens diuen sempre la Marea Blanca, incrementar
substancialment, el finançament de l’Atenció Primària de Salut en els pressupostos
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de la Generalitat de Catalunya per l’any 2019, passant del percentatge actual de
pressupost dins del Departament de Salut fins al 20% i progressivament cap el
25%, per poder fer front a les competències, objectius, necessitats i plantilles,
inversions i qualitat d’un model primarista de la sanitat; restituir el personal que es
va perdre amb les retallades entre els anys 2011 i el 2014, treballar per aconseguir
condicions de treball dignes i sense precarietat per a totes les treballadores dels
equips d’Atenció Primària; rebutjar la reducció d’horari de tarda de les consultes, tot
facilitant horaris racionals, amb millores per a la conciliació familiar dels treballadors
i treballadores, això serà possible dotant els EAPs, els equips d’atenció primària,
amb personal suficient; establir per decret el termini garantit per l’accés per cita
prèvia amb metge/ssa i infermer/a de referència, en menys de 48 hores; promoure
l’atenció integral a la ciutadania a càrrec de professionals de la medicina i la
infermeria referents per a tota mena de necessitats. Insta, també, la marea blanca,
a aturar la creació de nous dispositius que fraccionen l’atenció segons problemes o
malalties.
També, reivindica, fer efectiva una Atenció Primària amb capacitat d’incidir sobre tot
el procés assistencial i les llistes d’espera dels serveis especialitzats, i amb bona
coordinació amb tots els serveis socials i sanitaris; incloure, també els equips
d’Atenció Primària en els reforços pressupostaris estacionals del Pla Integral
d’Urgències de Catalunya; potenciar l’atenció comunitària i disminuir la
medicalització, promovent una atenció humana i respectuosa, que fomenti la
confiança i l’autonomia en la gestió de la salut de cadascú de nosaltres. I per últim,
avançar en la provisió, gestió pública, titularitat i rendiment de comptes dels centres
d’Atenció Primària. Tot el nostre suport a la vaga de l’Atenció Primària de Salut,
d’aquesta setmana.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
En quant al Decret menjador, una de les primeres finalitats del Departament
d’Ensenyament en la gestió dels menjadors escolars, ha estat donar resposta a la
situació de desavantatge social i econòmic de moltes famílies. En aquest sentit,
d’una banda, els canvis legislatius operats des de l’any 1996 ençà, tant en matèria
de contractació pública com pel que fa a la transferència administrativa i de l’altra,
l’experiència d’aquests anys en la gestió dels menjadors escolars, dibuixen uns
nous estàndards en aquests àmbits, als quals cal ajustar la gestió i el funcionament
del servei de menjadors escolars i permet abordar modificacions i canvis
organitzatius per a una major eficàcia en el desenvolupament del servei.
Partim, per tant, de la base que per a nosaltres el servei de menjador és un punt
clau i bàsic el qual defensem i protegim. Dit això, el nou decret menjador està
actualment en fase d’avantprojecte. El Departament d’Ensenyament l’ha redactat i
l’ha donat a conèixer entre els representants de les associacions de mares i pares i
els representants de les entitats municipalistes amb l’objectiu de poder començar un
debat seré i sincer amb la comunitat educativa que és el què es demana,
precisament, a la primera fase del redactat d’aquesta moció per tal d’escoltar noves
propostes, problemes i/o altres punts de vista i mirar d’encabir-los tots en el projecte
final.
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És a dir, ara mateix el projecte del nou decret menjador es troba en la fase de
buscar el consens i que entre tots puguem acabar de cosir-lo per tal que en la mida
del possible, aquest decret menjador sigui una eina vàlida i positiva per a tots.
Veient això, hem de dir que estem d’acord amb la filosofia de la moció, estem
d’acord amb la necessitat i la importància del servei menjador però no podem donar
el vot a favor a una moció que està redactada més amb l’objectiu de lapidar que
amb l’objectiu de sumar. És per això que ens abstindrem, però entenem que els
processos de negociació i participació són oberts i que el Departament ja està
escoltant i atenent les diferents visions amb respecte i treballant per elaborar un
projecte consensuat, vàlid i eficient.
En quant al punt 18, no votarem mai en contra d’una moció que demana defensar el
sistema sanitari i de l’atenció primària de salut, no ho farem perquè som els primers
que creiem que aquest és un dels grans pilars del nostre estat del benestar i per
tant, és quelcom que no només hem de protegir si no que a més ens hem d’esforçar
perquè aquest pilar cada cop sigui més fort i millor.
Tanmateix no votarem a favor d’aquesta moció, tot i que estem d’acord en tots els
punts de la moció i amb els trets essencials que en ella es defensen. Però el
problema és que hi ha certes demandes de la moció, com per exemple, el dotar de
més autonomia als equips d’assessorament i orientació psicopedagògica o si el
pressupost ha de ser el 25%. Per què no més?, sobre els quals creiem que cal més
reflexió i debat. És per això que ens abstenim perquè creiem que el sistema sanitari
no necessita que aquesta moció s’aprovi avui al ple de L’Hospitalet, el què realment
necessita és que siguin tots els grups parlamentaris els que apostin i redactin un
pacte nacional per la millora i l’aposta estratègica de l’atenció primària, un pacte
nacional que sota el nostre punt de vista ha de defensar més recursos econòmics
dels pressupostos 2019 del Govern.
Ha de defensar també el dret a la salut de tothom, precisament per això a
Catalunya vam fer una llei que així ho reconeixia, que el Govern espanyol ens va
portar al Constitucional, però tot i així, vam seguir garantint, no només el dret a la
salut, sinó la garantia de rebre assistència sanitària a tots els ciutadans i
ciutadanes. Cal treballar sumant entre tots per un model que afronti els nostres
reptes, que en tenim i el que s’esposa en temes de llista d’espera és un però també
cal treballar-ho amb un model que sigui sostenible. I dit això, cal recordar que una
república catalana és la millor garantia per assegurar un model sanitari que pugui
donar respostes als nostres reptes i que estigui ben finançat.
Reprenent abans una finalització de la intervenció del Sr. Jaume Graells, igual que
el company de la CUP va dir que ell deia el què pensava i vostè ha dit que deia el
què pensava, dubto que vostè sàpiga si a mi m’agrada el Josep Pla o no, ho dubto,
perquè mai n’hem parlat perquè vostè ha posat en el nom de que no l’agrada a tots
els nacionalistes, ho ha dit vostè, crec recordar, jo ho dubto. Jo el què sí que sé, és
que no m’agrada com ha estat el seu to i si l’hagués de tenir com a mestre i com a
professor, no m’agradaria tenir-lo perquè no m’agrada el seu to.
Però més enllà de que no m’agrada el seu to, abans quan ha parlat de virtuós, li

…/…

90

repeteixo, prefereixo caminar virtuosament cap un espai d’una república catalana
democràtica, que no seguir amb el seu model que entenc que vostè avala, si no diu
el contrari, de presos polítics exiliats i represaliats, perquè si no diu el contrari, ho
avala, en canvi jo penso molt diferent, però torno a repetir, no he entès aquesta
vehemència, aquesta contundència, parlar de còmplices amb aquest to tant fi de
còmplices com si fossin culpables perquè diferents grups fem govern a la
Generalitat. En el seu moment, ¿vostè també era còmplice quan el Partit Socialista,
Iniciativa o Esquerra Republicana feia un tripartit?; ¿vostè també és còmplice quan
ha fet tot això? Llavors què passa, què és còmplice?, i jo li podria dir que ho van fer
fatal, no?, i vostè ara ens ho diu i tal.., miri, estàvem parlant d’un tema i en aquell
moment ja li dic, li votàvem a favor, però si vostè actua amb aquesta vehemència,
d’aquesta manera, és normal que li contestem i torno a repetir, vostè desconeix si a
mi m’agrada el Josep Pla o no, val? I no s’equivoqui quan parli de nacionalistes o
de socialistes o del PP o de la CUP, en general, parli quan cregui convenient, quan
tingui endavant en Jordi Monrós parli només del què pensa i sent i representa el
Jordi Monrós, no parli en general perquè s’equivocarà moltes vegades.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecto de la moción 17, el Partido Popular va a votar a favor. Respecto a la
moción relativa al tema de los comedores, la Generalitat de Cataluña, en su afán de
imponer su propio criterio y desoír el colectivo educativo y a las familias, pretende
una vez más, imponer un decreto sobre comedores pero a la vez elude su
responsabilidad a la hora de ayudar con las becas comedor. Aquí podemos definir
el refrán del “perro del hortelano, que ni come ni deja comer”.
Desde el PP de L’Hospitalet, creemos que ese tema es un tema sensible como bien
dice la moción que merece un debate sereno, sincero que permite conseguir, entre
todos, un nuevo marco regulador integral en el que todas las partes implicadas
puedan dar su punto de vista y lo más importante, aportar.
Tenemos la oportunidad de establecer un marco normativo que permita la
regulación del espacio de manera integral con sentido pedagógico y no únicamente
des del punto de vista de contratación pura y dura. Estamos de acuerdo que el
espacio del mediodía debe depender de las dinámicas y de las iniciativas de cada
centro y entendemos que no debe haber una imposición por parte de la
administración, en este caso la Generalitat de Cataluña. Debemos dejar margen de
libertad a los centros educativos, creemos desde el PP que el espacio del mediodía
no debe suponer un parón educativo, sino un espacio más donde los alumnos se
sigan formando. Efectivamente parece obvio que el contexto más adecuado para
llevar a cabo la formación respecto a la alimentación saludable, pues precisamente
puede ser este espacio o bien trabajar los valores humanos y fomentar la inclusión
y el respeto a la diversidad.
Desde el Partido Popular nosotros consideramos que la regulación debería además
garantizar la universalidad del servicio y no debe eliminar la posibilidad de que las
familias, las AMPAS, las AFAS, puedan participar en la toma de decisiones,
además no compartimos el sistema de licitación que permite la posibilidad de licitar
por bloques, hecho que dinamita cualquier posibilidad de singularidad en los
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centros educativos. No estamos hablando de licitar casas o carreteras sino que
estamos hablando del futuro de nuestros hijos, por tanto, nosotros votaremos a
favor.
Respecto a la moción 18, también votaremos a favor respecto a la atención
primaria. En primer lugar, desde el PP de L’Hospitalet queremos poner en valor el
trabajo que desempeñan los profesionales de la sanidad, médicos, enfermeras,
especialistas, etc., que a pesar de la precariedad y las malas condiciones laborales
están sometidos, cumplen y dan respuesta a nuestros enfermos. La atención
primaria es el peldaño más importante del sistema sanitario pero paradójicamente
es el más maltratado. Los centros de atención primaria, no únicamente cumplen
una labor sanitaria, también específica y exclusiva, sino que además también
desempeñan una importante labor social y cohesionadora.
Las reiteradas retalladas, recortes de la Generalitat en el sistema sanitario han
supuesto la agonía del propio sistema: listas de espera, jornadas interminables,
pérdida de profesionales y eliminación de especialistas, cierre de servicios. Todo
ello unido a las largas y desatendidas reivindicaciones de los profesionales,
finalmente, han provocado lo que tenemos a día de hoy, en esta semana, que es la
huelga.
Casi un 30% menos de inversión sanitaria desde el inicio de la crisis. Es indignante
que todos los esfuerzos del govern de la Generalitat vayan dirigidos al procés y
dejen, olviden al ciudadano de a pie cada día y olviden solucionar los problemas
que tenemos en Cataluña.
A día de hoy, el sistema sanitario catalán está desbordado por la falta de
presupuesto. La realidad es que los pacientes tardan mucho más en recibir la
asistencia y cuando la reciben, al final, son visitas exprés porque tienen que cumplir
el cupo de atendido al día, es una locura.
Supongo que las esperas se cumplen, supongo que los independentistas esperan
que se cumplan los pronósticos del expresidente, Artur Mas, que ahora mismo está
en horas bajas, el cual aseguraba que con la independencia de Cataluña
aumentaría en un 5% la esperanza de vida, el 5% la tasa de supervivencia al
cáncer o se suprimiría el 50% el número de muertos y heridos en las carreteras.
Mientras tanto, aquí en Catalunya seguimos necesitando una sanidad pública de
calidad que a día de hoy no tenemos.
Respecto a la moción 19, evidentemente votaremos en contra, respecto al tema del
conflicto del Yemen, la venta de armas. Sinceramente yo creo que esta moción se
ha presentado a destiempo en este ayuntamiento puesto que ya ha habido un
contexto que es el que le toca, el Congreso de los Diputados donde se ha debatido
esta moción y por tanto, ya han quedado claras las posiciones de todos los partidos
políticos, también me gustaría destacar, ya puestos a recordar, que resulta
lamentable que se haya puesto encima de la mesa el debate sobre el tema de la
venta de armas y que fuera precisamente por la metedura de pata de la ministra
Margarita Robles que finalmente tuvo que desdecirse y dejar sin efectos los
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anuncios que ella misma hizo.
Y luego vino Pedro Sánchez, evidentemente, con sus rectificaciones y sus cambios
de criterio y autoriza esa venta. Es un episodio más del espectáculo del presidente
Sánchez que no gobierna si no que siempre rectifica.
Nosotros siempre hemos mantenido el mismo discurso, no hemos cambiado, los
principios deben ser los mismos estando en el gobierno o en la oposición. Nosotros,
el PP, hemos defendido los puestos de trabajo, que por cierto, también lo hace el
alcalde gaditano “Kichi”, que también defiende la misma postura en este sentido
que el Partido Popular, la defensa de los puestos de trabajo y la riqueza que
supone para la ciudad.
Respecto al tema de la moción del manifiesto de “Som 80”, en primer lugar, desde
el Partido Popular, decir que no nos salen las cuentas, que somos, son, yo creo que
viven en una realidad paralela y tampoco saben sumar porque los números no
cuadran. Supongo que esta plataforma además, dice representar el 80% de la
sociedad catalana, se basan en sus encuestas, en sus resultados de sus urnas
ilegales, pero bajo esa premisa, los constitucionalistas, los que no damos apoyo a
la independencia resulta que somos solamente el 20%?, es que es falso.
Leyendo el manifiesto, la declaración es una declaración de intenciones de
cualquiera de las tres fuerzas políticas que suscriben la moción pero lo enmascaran
como una plataforma ciudadana, apartidista y transversal, es que no cuela. Pero
además, hay perlas como que “opinar diferent no constitueix cap risc per la
convivència”, eso será si lo dicen ustedes, porque si es lo contrario entonces, nos
llaman traidores de la patria, la catalana, en este caso. Luego hablan ustedes de
acusaciones sin fundamento, dando por hecho ya el juicio. También hablan de la
negociación sincera, sin condiciones, sin renuncias. Es que realmente, es que no
tiene sentido, además también dicen que se comprometen a renunciar de una
manera cívica, transversal y pacífica, pero olvidan que el propio presidente Torra es
el que alienta en la calle y fomenta los frentes en la calle y defiende los CDR.
Ustedes representan la causa basada en la mentira, en chutar la pelota para
adelante, para atrás para evitar dar la cara sobre los resultados presentes y dar
falsas esperanzas en la democracia ilegal y sin competencias en la que por
supuesto, un presidente teledirigido por otro que está huido pretende gobernar vía
telemática.
Sí es verdad que la única causa general que quieren ustedes es la democracia y la
libertad, empiecen por cumplir las leyes y luego ya podemos hablar del resto.
Por último y como muestra de que ustedes son tan apartidistas y tan transversales
es la parte de los traslados que también es de traca, donde no hay ninguna
asociación civil que no dependa de la independencia, por todo eso, votamos en
contra.

SR. GARCÍA ACERO (ERC-AM)
La moció 17, sobre la moció del decret de menjadors, vostès presenten una moció
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sobre un decret que encara no ha estat aprovat, un decret en el qual, en aquests
moments, s’està debatent amb les diferents parts i amb la comunitat educativa. La
nova legislació en matèria de contractació pública de l’Estat espanyol obliga al
Departament d’Ensenyament a promoure un nou decret de menjadors, a més,
potser, ja tocava actualitzar un decret sobre la regularització dels menjadors
escolars perquè ja portàvem més de 22 anys sense actualitzar-se.
Per al govern de la Generalitat de Catalunya, el servei de menjador escolar és un
servei de primer ordre i per aquest motiu s’està impulsant aquest decret i s’impulsa
per aconseguir una millor qualitat educativa d’aquest servei, també per garantir la
qualitat dels professionals que desenvolupin les tasques d’atenció als alumnes en
els menjadors, per adaptar el funcionament dels menjadors al projecte lingüístic i al
projecte de direcció del centre i també establir un màxim d’alumnes per monitor.
També s’està impulsant aquest decret, s’està desenvolupant, per assegurar la
intervenció, el control i la participació efectiva de les famílies en el servei de
menjador escolar com podria ser, per exemple, que puguin participar en la
elaboració dels plecs de las clàusules per a la licitació del servei de menjador, per a
que puguin formar part de la mesa de contractació, també puguin formar part de la
comissió de seguiment del contracte i també elaborar el pla de funcionament i la
programació anual del menjador que ha de valorar el consell escolar i la direcció del
centre. I aquest decret que també s’està desenvolupat ha de servir també per
potenciar la qualitat alimentària amb una dieta saludable i amb productes de
proximitat ecològics i de temporada i també per garantir la seguretat jurídica i la
transparència a la contractació pública.
A més, vostès han de saber també que el Departament està fent trobades amb les
diferents parts afectades per consensuar aquest decret i també s’ha obert un procés
participatiu a través de la web del propi Departament, per tant, des del nostre grup
municipal ens abstindrem en tots els punts menys en el punt número 7 que no fa
referència al tema de, concretament del decret, en el qual votarem a favor tal i com
vam fer en el Ple que abans anomenava.
Sobre la moció de defensa del sistema sanitari d’atenció, des del Departament i des
del Govern s’és conscient que la crisi econòmica del 2010 al 2014, ens va reduir
gairebé un 20% dels recursos destinats en l’àmbit sanitari i concretament a l’àmbit
de l’atenció primària i aquest és un fet que no únicament esta afectant a Catalunya,
si no també, és un fet que està afectant a les diferents comunitats de l’Estat
espanyol igual que aquesta setmana hi ha vaga aquí a Catalunya, també, hi ha una
vaga a Andalusia o s’estan a punt de desenvolupar també aturades a diferents
comunitats que estan governades per diferents forces polítiques de diferents colors
polítics.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya, des de que portem a terme i portem les
rendes de la Conselleria de Sanitat, estem revertint aquestes retallades en el
pressupost de l’atenció primària i en aquests moments, gairebé estem destinant el
90% dels recursos que es dedicaven abans de les retallades. Aquest diumenge 25,
per exemple, es van celebrar les oposicions per optar a places de metges i també
s’està treballant des de la Conselleria, per afavorir i donar solucions a les demandes
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dels professionals del ICS, com és adequar encara més les plantilles, revisar el
model retributiu i afavorir també l’autonomia de gestió.
També, el Departament és molt conscient de la necessitat d’augmentar la inversió
pressupostària en primària i així es veurà reflectit en el projecte de pressupostos
que es presentarà properament pel govern de la Generalitat de Catalunya, un
govern que destinarà més recursos a la sanitat, malgrat, les limitacions injustes que
es continuen imposant el govern de l’Estat espanyol en forma de sostre de dèficit i
també malgrat que no podem gestionar tots els recursos econòmics que generem a
Catalunya i que estem patint un dèficit fiscal.
Per tant la sanitat preocupa i ocupa el Departament i prova d’això és que en
aquesta ciutat en tres anys s’invertirà més de 57 milions d’euros i donem solucions
també a aquelles demandes històriques que s’han plantejat, per exemple, a l’àmbit
de l’atenció primària ja està en fase de construcció el CAP de Santa Eulàlia nord,
també es construirà el CAP de La Florida, es remodelarà el CAP de la Rambla Just
Oliveras o es desenvoluparà també un nou equipament sanitari a Sant Josep que
aculli l’atenció primària de Sant Josep i l’ampliació del CUAP Pura Fernández, així
com també s’estan desenvolupant reformes en diferents atencions especialitzades
com és l’hospital de Bellvitge, les reformes de les consultes externes del ICO o
també la construcció del nou hospital o la remodelació de l’actual Creu Roja, que es
prendrà la decisió en els propers mesos. Per tant, amb tots aquests tipus
d’arguments, nosaltres ens abstindrem en aquesta moció.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo em posicionaré en la moció número 20, la moció per donar suport al manifest del
80%. Ens hauria agradat que aquest manifest o la postura que defensa aquest
manifest s’hagués impulsat de manera més àmplia i transversal, i no des d’una
entitat molt concreta d’una part, ja que creiem que hi ha una àmplia majoria que
porta molts anys defensant el diàleg per una solució política, no judicial, ni
repressiva, així com l’alliberament del líders independentistes que estan presos.
Però tot i així votarem a favor ja que proposa el que nosaltres portem defensant a
aquest ple municipal des de fa mesos i mesos. El diàleg polític, la solució política, la
no judicialització de la política, l’aturada de la repressió, però vull fer unes reflexions
al voltant de tot això. Potser tots hauríem de haver rebaixat la tensió abans, potser
tots hauríem de deixar-nos d’excepcionalitats, perquè des d’una posició i des de
l’altra s’han abraçat a l’excepcionalitat de la història per retorçar les lleis i la
democràcia en favor de la seva causa.
I ara tornem a la casella de sortida, però havent perdut molt pel camí. A la casella
que el nostre espai ha estat defensant sempre, la casella dels consensos socials i
polítics, la casella de l’acord, del respecte vers l’altre, de decidir les coses
conjuntament com a societat, de no criminalitzar al que pensa diferent.
Perquè el consens del 80% no s’aconsegueix signant manifestos, ni fent
declaracions, s’aconsegueix respectant, escoltant i acordant, però en favor de tots, i
sobretot amb els que pensen diferent a tu. Perquè es molt fàcil posar-te d’acord
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amb el que pensa com tu, però és més difícil conjurar posicions amb les persones
que tenen posicionaments diferents, o fins i tot contraris. Pensant més en el
benestar de la societat que en els nostres propis interessos partidistes o electorals.
No són els partits independentistes no son el 80% en aquesta societat, si volen
aconseguir aquest 80% que defensa aquestes postures que expliquen en aquest
manifest ho hem de fer perquè d’altres sectors s’incorporin i estiguin còmodes en
això, crec que no s’està fent des d’aquí. Perquè tenim una societat diversa i
complexa i hem d’estar a l’alçada i crec que, de moment, no ho hem estat, de totes
maneres, nosaltres votarem a favor.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Esta moción 17 para instar al departamento de enseñanza a detener los trabajos de
elaboración y aprobación del decreto de comedores, es curioso, aquí se hablaba
por parte de algunos grupos que las cosas se han de consensuar que temas tan
importantes que afectan tantísimo a según qué personas, especialmente a las
personas incluso que en estos casas necesitan más de estas políticas y parece ser
que no hay voluntad de dialogo, un gobierno que está siempre hablando de dialogo
pero que al final quiere pasar el rodillo por encima y produce documentos sin
consensuarlos. Fíjense con la comunidad educativa y con las personas que tienen
algo que decir porque seguramente tienen muchos que enseñarnos estos señores a
los que estamos en sitios tomando decisiones cuando un profesional nos dice esto
lo veo mal y fíjese lo que está pasando con este tema, el Departamento ha
conseguido que toda la comunidad educativa esté en contra del borrador,
prácticamente toda la comunidad educativa del borrador que han presentado.
Mire, las AMPAS, las empresas de comedores y un montón de profesionales de la
enseñanza se han puesto en contacto con los partidos, han llamado a los partidos
porque no hay manera de que los escuche el gobierno quien está haciendo el
borrador y eso nos parece lamentable, no hay voluntad de diálogo, de consensuar
cosas, cosas tan importantes como esto.
Mire es que los colores políticos, claro que se ven en las políticas, pero hay cosas
en las que estamos condenados a entendernos que son de capital importancia para
nuestros ciudadanos. No podemos ser cicateros, seamos más de un lado que de
otro y sobre todo, no podemos poner la impronta que ustedes quieren ahí del
nacionalista radical, de decir, esto tiene que ser así porque es a lo que nosotros
aspiramos a esa república y demás y mezclarlo todo ahí y llevarlo a políticas en las
que estamos condenados a entendernos, hay que practicar un poco más el diálogo,
ustedes que hablan tanto de eso.
Miren no concretan las condiciones laborales, ni formación de los monitores, no
hacen ninguna referencia al personal especializado en alumnos con necesidades
educativas especiales. Saben ustedes que en Cataluña, en muchos colegios de
Cataluña, los alumnos con necesidades especiales no se pueden quedar en los
comedores, ¿lo saben ustedes, no es lamentable?, ¿no tendremos que ponernos
de acuerdo en eso? ¿No es una exclusión a personas que quizá lo necesiten más?
Y sobre todo, mire, el servicio de comedor escolar es algo que ayuda muchísimo a
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la conciliación, también y ustedes hablan mucho de estas cosas, desde los
departamentos con esa idea de presentarnos, como le digo otra vez, en esa
república virtual de que vamos a mejorar y luego después no son capaces de
implementar políticas en las que seguramente estamos hablando de personas, no
quizás de un modelo político, que también, que es legítimo que los partidos aspiren
a eso pero hablar de las personas por encima de todo. Por tanto votaremos a favor
y con las dos manos, de esa moción.
Respecto a la 18, defensa del sistema sanitario y la atención primaria. Son
lamentables los espectáculos que estamos viendo, está claro que ninguno de los
gobiernos, ninguno sea del color que sea, han hecho lo que tenían que hacer para
que la sanidad esté donde tiene que estar. Vamos perdiendo puntos a cada paso,
yo admiro muchas veces a personas que veo por aquí en el Pleno que están cada
día detrás de una pancarta reivindicando cosas porque la sanidad se nos está
cayendo poco a poco. Habíamos conseguido unos estándares medianamente
buenos que eran incluso referencia en el mundo y los estamos perdiendo poco a
poco. Es normal que un médico de atención primaria reciba un paciente y tenga
más tiempo si se le va el tiempo tomándole los datos en el ordenador que el tiempo
que tienen para hacerle las preguntas de qué es lo que le pasa a usted. No es
normal, por eso están de huelga y es normal y hay que apoyarlos.
Mire, yo me alegro que el PSC esté allí en eso, pero también le haré una
observación, fíjese ojalá pensase usted en el sistema sanitario público cuando se
plantea ceder instalaciones municipales de más de 15 mil metros cuadrados para
algo que son pseudoterapias, parece que ustedes han desvariado un poco, cuando
en su propio gobierno está en contra, ojalá, por eso me congratulo que piensen y
que estén en esa moción. Sí, sí, no haga usted espavientos, eso es así, me
gustaría que el sistema sanitario pensaran también en él y no cedieran espacios
públicos de 15 mil metros cuadrados a entidades privadas para hacer aquí
pseudoterapias que luego ya hablaremos en la moción.
Bueno, pues, efectivamente vamos a estar a favor como no puede ser de otra
manera, porque la sanidad hay que defenderla no podemos dejarla en manos de
los distintos gobiernos al capricho de cada uno, porque eso es un bien tan preciado
que es básico para los ciudadanos en un sitio donde queramos decir que tenemos
un cierto estado de bienestar social, eso es básico, la sanidad y más la atención
primaria que hay colas de gente esperando tres meses para que le vean un
constipado cuando al señor lo reciben, o se ha muerto o se ha curado solo, eso
está claro.
Bueno, y en cuanto al otro, hombre, la 19, creo que es, mire es que ya estamos
como siempre, las políticas exteriores es que no compete a este ayuntamiento y
estamos siempre trayendo aquí mociones, poniendo en un brete a todo el mundo
para que se posicionen en temas que poco tiene que ver el ayuntamiento, que poca
competencia tiene. Mire además es un tema con un montón de aristas qué quiere
que le diga, digan ustedes, por ejemplo, se le ha dicho por aquí, al tal “Kichi”, que
no se fabriquen las corbetas esas y todo lo que hay encargado ahí, a ver esas diez
o quince mil personas que van a perder el trabajo si está de acuerdo. Seguramente
el señor “Kichi” ya lo ha dicho y lo ha manifestado, esto sí, pero por aquí no. En
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función si en su zona le va a afectar más o menos y le va a quitar algunos votos
porque fíjense que aquí somos tan puros, pero algunos no están dispuestos a que
se los fumen, saben?, por ser puros, porque dicen, si al final, soy tan puro y no me
van a votar estos señores porque voy a decir lo que pienso y los discursos que
hago en otros sitios y aquí en mi zona, donde tenemos diez o quince mil personas
trabajando vamos a votar en contra de esto y estos bueno, encargos que tenemos
nos los van a quitar, pues a lo mejor mi gente, la que me está votando ya no va a
votar tanto. Fíjense ustedes la pureza de la política, decir una cosa y otra en donde
toque.
Mire, nosotros aquí evidentemente es un tema muy…, porque a todos nos duele, y
se ha hecho aquí algún discurso de ese tipo ya. Tengo que estar de acuerdo, una
parte del discurso que ha hecho el señor Rafael Jiménez, en algunas cosas
también estamos de acuerdo, creo que es absolutamente necesario tomar
conciencia de que tenemos que ir acabado con esto, lo que pasa es que
evidentemente aquí no es el sitio donde se tienen que tomar las decisiones ¿por
qué?, porque está muy bien establecer este debate, en todos los sitios, queda muy
bien, muy populista, muy bien y que conciencia tienen, fíjate, pero al final, nos
damos cuenta que hay partidos que a la hora de la verdad, estando haciendo ese
discurso permanentemente en contra de todo eso que no me parece mal, luego
cuando toca en su zona, no, pero aquí no, pero aquí un poquito menos, porque aquí
puede perder votos y por eso hacía referencia el Sr. Kichi que bueno, que ya se le
ha visto el plumero.
Mire por eso, nosotros nos vamos a abstener porque no corresponde tampoco a
este ayuntamiento posicionarse en un tema que se ha de ver donde ya se ha visto
además, el reiterarse y volver como se suele decir a reincidir en el mismo tema y
cansar al personal. El ayuntamiento tenemos que preservarlo para debates que
produzcan más entre nuestros propios vecinos, entre los que nos pagan la
contribución sabéis, ellos, que son los que quieren que hagamos cosas bien por
ellos y está bien que se hable de algunas cosas pero no permanentemente y
recurrentemente traerlas aquí.
Y luego vamos a lo del 80%, son el 80%, son ¿quiénes son estos del 80%?, los de
siempre, Ómnium Cultural que ya arranca la campaña otra vez de somos el 80% y
demás. Bueno, eso lo dicen ustedes que son el 80% y permanentemente están
dando, permítanme la expresión la matraca con esta historia, no saliéndose del
bucle en que han metido ustedes a toda la sociedad catalana, teniéndonos
enfrentados permanentemente con campañas continuas que en este momento no
tienen otro futuro y otra visión. Ustedes saben que eso está perdido, saben que no
van a ningún sitio, que el barco hace tiempo ya que se volvió y que no saben a qué
puerto va a quedar varado porque no llega, porque ya se volvió. No sabemos si se
ha estrellado contra las rocas o está en algún golfo allí amarrado o en algún cabo
escondido.
De manera que eso ustedes lo saben pero siguen dale que te pego y enredando a
la sociedad y mientras tanto, no hacemos las políticas que hay que hacer como le
he dicho ya veinte veces en este pleno, hoy mismo, que son las políticas que
interesan a las personas. Mire, yo no sé qué se van a inventar el mes que viene
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para traerlo aquí, otra vez, porque es que yo creo que traen cosas que realmente a
nuestros vecinos no les interesa, pero ustedes no cejan.
Nosotros claro que no les vamos a dar apoyo a esto, por supuesto, porque nosotros
no estamos en esa dirección y lo único que ustedes pretenden con todo esto es
internacionalizar el conflicto, dejarlo y hablar de los presos que están ahí, por lo que
están, claro porque si los dejan, igual se marchan y tienen bueno, la imagen del
señor que está en Waterloo, que han condenado a algunos señores que a lo mejor
que podrían estar perfectamente en la calle, allí esperando juicio pero por el miedo
a que huyan porque el señor les marcó el camino, pues están ahí, y que
seguramente lamentamos todos que estén allí, porque a nadie le gusta que la gente
esté privada de libertad, pero evidentemente ustedes, su referente máximo, el que
tiene la sociedad catalana revuelta que por cierto, poco a poco va perdiendo
posicionamiento, ya quería ir el número dos, una estrategia por eso, a Europa, y le
ha dicho el señor que está en la cárcel, evidentemente mucha culpa la tiene él, el
de Waterloo, oye, no, de dos conmigo nada, tú espabílate.
Están ustedes que si no va a hacer falta que al final sigamos ahí, si es que entre
ustedes mismos se van a diluir porque ya lo veo, las distintas facciones, que uno
dice blanco, otro negro, amarillo, como estaba previsto que iba a pasar, como ya ha
pasado en otras épocas de mal recuerdo para este país, de manera que oiga,
déjense ya y de verdad sumen por Cataluña, sumen por todos los catalanes y
déjense de poner etiquetas, si al final somos todos catalanes y españoles pero
usted se siente un poco más catalán que español o todo catalán y poco español,
pues tampoco pasa nada. Pero sumemos, trabajemos por lo que hay que trabajar
que es porque Cataluña tire adelante, que no se vaya la industria, no desaparezcan
las empresas y déjenos ya de estas historias tan maniqueas del 80% esto no va a
ningún sitio, votamos con las dos manos en contra.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
A la moció número 19, sobre supressió de la venda d’armes espanyoles a la
coalició saudita. Aquesta moció és un clar exemple de la complexitat que suposa
gestionar en política, estem parlant de comerç exterior d’armes, i ho estem parlant
aquí a l’ajuntament de L’Hospitalet i és un clar exemple perquè ha sortit
repetidament, l’han anomenat el pobre home de varies maneres, però algú dubta
del caràcter progressista dels alcaldes que hi ha a la badia de Cadis i en concret a
la ciutat de Cadis, de l’alcalde d’aquella població?, algú dubta del seu caràcter
progressista?, és evident que no, però també és evident que hi ha unes realitats
que són palmàries i són les realitats palmàries que fan, per una banda, que digui,
escolti nosaltres tenim aquí una indústria que a més a més amb les restriccions que
imposa la Unió Europea, no ens permet fer que dedicant-se als encàrrecs civils,
puguem rebre els ajuts que si ens dediquem al comerç de matèria de defensa per
exportar, i això, fa que entrin en absoluta contradicció.
És evident, jo estic convençut que si fem una enquesta a tots els treballs de
Navantia, a Cadis, tots, els voldrien dedicar al comerç internacional d’innovació
tecnològica i al disseny de plataformes marines per a tot el món i a la cogeneració
d’energies netes a través d’estacions eòliques al mig del mar, però resulta que
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l’empresa amb això no s’aguanta, per tant, és la contradicció entre una qüestió i la
següent, i tenint en compte, a més a més que estem parlant de contractes
armamentístics, de contractes que són a llarg termini, és una qüestió que la
empresa, en aquest cas, l’empresa Navantia, no pot variar el seu full de ruta d’un
dia per l’altre i deixar de fabricar avui vaixells en matèries de defensa i a partir de
demà continuar sent una empresa rendible, una empresa en funcionament, per tant,
per fer aquesta transformació es necessiten dues coses, com a mínim, temps i
voluntat política, jo crec que en aquest moment, la voluntat política hi és, ara hem
de donar temps, no podem pretendre avui tancar la fàbrica d’una manera i que
demà pel matí s’obri d’una altra.
Nosaltres votarem favorablement en aquest moció, però votarem favorablement en
el ben entès de que aquesta resolució, de que aquesta acció no serà una acció que
es durà a terme ni en quinze dies, ni un mes, ni en un any. La transformació i la
reorientació d’una plataforma d’aquestes característiques, com les que té Navantia
a la badia de Cadis, no es transformarà d’un dia per l’altre.
Desprès a la moció número 20, la moció per sonar suport al manifest de “Som el
80%”, jo crec que ningú pot dubtar que el fet de que en aquests moments hi hagin
empresonats polítics és evident que és una qüestió que dificulta i molt el procés de
la normalització política, social en el nostre país, però per una altra banda, també és
evident, que cal respectar els procediments i les decisions judicials en el marc de
l’estat de dret i nosaltres manifestem, considerem desproporcionades les mesures
cautelars que s’han emprès contra aquests polítics que avui en dia, encara estan en
la presó, insisteixo, com a mesures cautelars.
Una vegada dit això, el què també és evident, és que només superarem aquesta
divisió, aquesta confrontació, a partir d’un consens i al voltant de les institucions i de
totes les institucions catalanes si tots anem junts. Nosaltres i ho hem repetit fins
l’extenuació i ho continuarem fent, defensem el diàleg, la negociació i l’entesa dins
del marc que ens genera l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució
Espanyola. En aquest manifest el què es diu, hi ha qüestions en les que no podem
estar d’acord, en aquest manifest no som el 80%, podem fer acords on sí seria el
80%, però jo crec que reiteradament vostès busquen no ser el 80%, perquè
busquen marcar la diferència, perquè per molt que vostès ho repeteixin no s’està
jutjant ni una ideologia, ni cap opció política, és un judici on hi ha un procés judicial
contra persones que presumptament van incomplir unes lleis, no hi ha a judici cap
ideologia, cap opció política, perquè evidentment, em sembla que hi ha moltes més
persones de la mateixa ideologia que les persones que són a la presó, que no hi
són. La ideologia no està suspesa, la ideologia no està empresonada, estan
empresonades persones que en un moment determinat, presumptament van
incomplir la llei, per tant, aquest és un conflicte polític que ha provocat una greu
divisió social, i nosaltres creiem que, com electes, com a representants de
ciutadans i ciutadanes en el nostre cas d’una ciutat, siguem de la ideologia, del
partit, de la tradició que siguem, tenim la responsabilitat de contribuir a l’entesa i a
l’acord i no hauríem d’encoratjar en cap cas, cap espiral que portés a actuacions
extremes que esquerdin els espais de diàleg i convivència a la nostra ciutat i en
conjunt, en el nostre país. Per tant, amb aquest manifest, amb el què vostès posen
sobre la taula, no som el 80% i com no som el 80% en aquest manifest, nosaltres
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votarem en contra.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sobre la moció de la venda d’armes, agrair el suport de gairebé tots els grups
polítics a aquesta moció i únicament, és veritat, comentava un dels regidors no
adscrits, m’he deixat d’anomenar Amnistia Internacional que és qui ha demanat que
presentéssim aquesta moció a aquest plenari, però també li manifesto que cap grup
dels que som proposants d’aquesta moció no fa plagis, i vostès sí que han fet plagis
quan han presentat i han usurpat un nom en unes eleccions municipals,
concretament, a les eleccions 2015, i per usurpar aquest nom, avui, estan aquí
representats en aquest consistori.
Sobre la moció de “Som el 80%”, manifestar que sí que és un manifest transversal i
hi ha molta gent a l’espai d’Iniciativa que està la Dolors Camats, el Jaume Bosch,
Xavi Domènech, l’Elisenda Alemany, el senyor Nuet, per tant, és un àmbit que està
incorporat també, hi ha molta gent del socialisme català, de diferents formacions
polítiques, de l’espai també de la dreta, etc., i és un manifest que manifesta que són
grans consensos, que sí que realment existeixen al nostre país, és a dir, hi ha un
consens a favor del dret a decidir, de que el futur polític d’aquest país es decideixi a
les urnes, una altra qüestió és que el Partit Socialista hagi abandonat aquest
consens, que en el seu moment, ja estava al 2010 ó al 2011, però sí que hi ha un
consens a la societat catalana i així ho reflecteixen totes les enquestes, igual que
també hi ha un ampli consens de que la ciutadania no vol que hi hagi persones a la
presó, és a dir, per motius polítics i no poden empresonar a més persones perquè
possiblement no tindrien prou presons per tal de poder empresonar a totes aquelles
persones independentistes.
I a més, no ens parlin de que hi ha independència judicial, si estem veient que no hi
ha cap tipus d’independència en aquest país.

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo respecte a la moció número 18, volia destacar que les competències en sanitat
les ha tingut sempre la Generalitat de Catalunya i que malgrat això, el partit que
més ha governat Catalunya precisament, el model públic, no ha estat el seu, ha
estat més bé, el privat i que això, al llarg del temps, ha produït les retallades a partir
del 2011, però ja venia de lluny i que això s’ha agreujat i ha impactat definitivament
en tot el que és l’atenció primària. Aquí estava fa poc algun representant de la
marea blanca, que jo volia agrair a la gent de la marea blanca, als sindicats que han
estat defensant el model públic, que és un dret, el dret a l’assistència pública
sanitària, és un dret que tenim tots i totes, que l’hem de cuidar i que aquesta gent
juntament amb el moviment veïnal ha estat tossudament defensant aquest dret i ha
estat no simplement a la porta de l’hospital, sinó també en cada ambulatori de la
nostra ciutat i jo crec que això, se li ha d’agrair i la defensa d’aquest dret ha de ser
de tots i de totes.
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SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Alguna consideració sobre la moció del decret de menjadors. Oferir un servei de
menjador amb qualitat alimentària, com un espai d’equitat és incompatible amb
obrir, ni que sigui una porta a la mercantilització de la seva gestió, com ja vam
explicar també al Parlament. Ja tenim l’experiència en serveis de salut o en molts
de la dependència i veiem com es degrada el servei públic quan la gestió la fa algú
que prioritza el benefici econòmic en lloc del servei i la qualitat d’aquest. Per això,
demanem al nou decret que impedeixi les licitacions que surtin a concurs amb la
fórmula de grans lots, el preu no ha de ser condicionant i en canvi, el pes principal
l’haurien de tenir les clàusules socials, laborals i ecològiques i s’hauria d’apostar per
projectes de gestió cooperativa i comunitària, perquè l’alimentació i l’educació són
drets i no poden ser mai un negoci.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Para decirle al Sr. García que no regañe usted a los socialistas hombre, si son sus
socios, si al fin al cabo, es verdad, lo que pasa es que usted los quiere socios
rendidos y entregados y eso va a ser más difícil, porque yo creo que ellos le dan
una de cal, dos de arena, otras dos de cal, otras de arena, porque de hecho, aquí
mismo ha dicho que oiga que si están injustamente tal.., se están viendo las
declaraciones que están haciendo los ministros, el Sr. Pedro Sánchez y tal.., están
bastante en la línea de lo que ustedes quieren, lo que pasa es que ustedes no
tienen bastante, por eso ya les digo que es difícil el diálogo con ustedes, porque no
se da cuenta el Partido Socialista y Pedro Sánchez y compañía, que ustedes son
insaciables, y que los quieren a su lado, socios rendidos, entregados y arrodillados
y hombre eso yo creo que todavía hay alguna decencia en una parte importante de
los socialistas, a pesar de que hay muchos y los tenemos aquí, los de las
federaciones de municipios para la independencia, la alcaldesa de Badalona o de
Santa Coloma que dice que ella tal.., y lo dicen oye y tienen el legítimo derecho a
decirlo, que se sienten independentistas, que tienen el derecho de decir y tal…
Encima ustedes les regañan, pero hombre, no pierda lo que tiene, sí, sí, les está
regañando, no pierda lo que tiene porque es verdad que el Partido Socialista y
Pedro Sánchez, ustedes son sus socios preferentes, los han puesto ahí, por tanto,
no le regañe tanto porque al final se van a enfadar, les van a dar una colleja y no
van a tener nada que hacer, mientras tanto, les dicen que diálogo, ustedes los
menosprecian, les dicen que no, les dicen que les van a votar los presupuestos,
luego los engañan, les dicen que tampoco se los votan, en fin, es difícil, una olla de
grillos.
Mire, que ustedes los quieren rendidos, arrodillados y entregados, hombre yo sé
que todavía en algunos socialistas hay dignidad y fuerza y moral para no hacer eso,
pero hay muchos que están ahí, erre, que erre, por lo tanto la sociedad está
confundida, no sabe qué pasará con el partido socialista, si una mañana se levanta
independentista y al otro día son unionistas y eso es un problema que tiene el
Partido Socialista pero en cualquier caso, no los pidan ustedes arrodillados ni
entregados porque eso no está bien. Muchas gracias.
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La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades les
mocions números 17, 18 i 19, i rebutjada la moció número 20, amb el resultat
de la votació que es recull a continuació en cadascuna d’elles.
PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES-E
MOCIÓ 17.- PER INSTAR EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT A ATURAR
ELS TREBALLS D'ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL DECRET DE
MENJADORS.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, resultant aprovada íntegrament, segons el detall
següent:
a) Acords PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ, SISÈ I VUITÈ: han
estat aprovats amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez i de la REGIDORA i dels REGIDORS NO ADSCRITA/ADSCRITS, Sra.
Cristina Santón Ramiro, Sr. Rafael Jiménez Ariza, Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i amb 3 vots d’abstenció dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació,
estant absents el Sr. José Castro Borrallo i el Sr. David Quirós Brito, regidors del
grup polític municipal del PSC-CP.
b) Acord SETÈ: ha estat aprovat amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez i de la REGIDORA i dels REGIDORS NO
ADSCRITA/ADSCRITS, Sra. Cristina Santón Ramiro, Sr. Rafael Jiménez Ariza, Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i amb 1 vot
d’abstenció del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents presents
en el moment de la votació, estant absents el Sr. José Castro Borrallo i el Sr. David
Quirós Brito, regidors del grup polític municipal del PSC-CP.
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El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Atès que volem un debat serè i sincer amb la comunitat educativa sobre un nou
marc regulatiu integral de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat
pública.
Atès que l'espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada
diària. Un temps prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l'àmbit
educatiu encara no ha abordat integralment. Actualment la qualitat educativa de
l'espai del migdia depèn de les dinàmiques i iniciativa de cada centre. En alguns
s'intenta integrar aquest espai en el projecte educatiu, malgrat que no hi hagi
presència física de l'equip de mestres, s'acorden unes línies educatives d'actuació
amb l'AMPA/AFA i el monitoratge contractat. En altres centres, la diferència entre
l'espai lectiu i el del migdia és més evident.
Atès que fins el dia d'avui el Departament d'Ensenyament encara no ha encarat
aquesta manca d'atenció pedagògica al, desafortunadament anomenat, servei de
menjador.
Atès que és un terç de la jornada educativa que precisa urgentment ser tractat com
a temps educatiu, sota la tutela del Consell Escolar del centre. Un espai de migdia
organitzat sota el principi d’equitat que afavoreixi que tots els infants en puguin
gaudir, sense excepció. Una aposta clara per facilitar el dret a l'educació pública
sense copagaments, on l’alimentació a càrrec de l’administració sigui veritablement
de qualitat i garantint l’atenció educativa.
Atès que es tracta d’un temps de migdia on es podrien treballar tres aspectes prou
transcendents: l'alimentació , els valors humans i la democràcia.
L'alimentació saludable lligada a factors de sostenibilitat que impliqui utilitzar
productes de proximitat i de temporada, que a l'hora doni feina als productors i a les
productores properes al centre educatiu i que clarament demostrin tècniques
vinculades a l'ecologia. Una alimentació saludable basada en una dieta
mediterrània que reforci l'educació d'hàbits de salut que ajudin a prevenir i reduir la
incidència de malalties com l'obesitat, la diabetis o les afectacions cardiovasculars,
etc.
Els valors humans lligats a un treball pedagògic que promogui la inclusió de
qualsevol alumna i alumne, inclosos aquells amb necessitats educatives especials
que puguin precisar personal de suport educatiu, a la diversitat i interculturalitat
alimentària i social, a la tolerància i el respecte vers els altres i, en definitiva, tots
aquells valors que facilitin la construcció d’una societat millor.
I la democràcia, començant pel funcionament democràtic del Consell Escolar de
Centre, òrgan on la comunitat educativa ha de ser representada de forma
equilibrada, qui ha de decidir, d’entre moltes altres qüestions, de quina manera es
gestiona el temps de migdia al seu centre educatiu.
Atès que la proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el
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Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que ha fet arribar a la
comunitat educativa en forma d'esborrany, no només no inclou de manera integral
l'espai de migdia, sinó que simplement es limita a regular el sistema
d’externalització dels menjadors a través de concursos públics. Deixant fora la
capacitat del centre de decidir autònomament, si vol que siguin les famílies del
centre les que gestionin part del temps del migdia (com fins ara fan a molts centres
educatius, com a entitat privada sense ànim de lucre que utilitza un equipament
públic).
Atès que el nou decret de menjadors determina que la contractació es podrà fer
únicament subjecta a la llei de contractació pública. Aquesta modalitat de
contractació limita la participació de famílies i AMPA en la presa de decisions, però
els carrega tot el cost del servei. Només en cas que la contractació es produeix per
part de la direcció del centre, la comissió de menjadors del Consell escolar, tindrà la
capacitat de supervisar.
Atès que el mateix decret, però, permet que la licitació es faci per lots, de manera
que els plecs seran únics per a tot un lot licitat des d’un ajuntament, un consell
comarcal o uns serveis territorials d'ensenyament. Aquesta modalitat farà
impossible garantir que el projecte educatiu de l’espai migdia s’adapti al projecte i
les singularitats de cadascun dels centres, ja que seran models estandarditzats.
Atès que la contractació pública es basa en la viabilitat econòmica del servei i les
empreses adjudicatàries basen el seu negoci en l’obtenció de beneficis. Hi ha
fonamentats indicis per deduir que aquestes premisses aniran en detriment de les
garanties de qualitat i la precarietat del personal contractat.
Atès que el ple municipal ordinari del 28 de novembre de 2017 va aprovar per
unanimitat la moció sobre el s menjadors escolars que entre d’altres demanava
“PRIMER.- Instar a les àrees corresponents, a fer un estudi real i exhaustiu, sobre
les necessitats actuals de becats en primària, dels que estan amb suport alimentari
en secundària, i dels actuals circuits d’assistència. SEGON.- Establir circuits i
protocols que siguin més efectius i inclusius amb els infants que reben aquest
suport alimentari, garantint Ajuntament i Generalitat els recursos suficients i espais
adequats per dur a terme aquests programes. TERCER.- Impulsar la fórmula dels
menjadors escolar com la més adequada per garantir la cohesió i no discriminació
dels infants . Recollint les necessitats que situen el període estival-vacacional i la
seva cobertura, així com l’alumnat amb necessitats educatives especials”.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grups polítics
municipals PSC-CP i ICV-EUIA-PIRATES-E, acorda:
PRIMER.- Instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i
aprovació del Decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, per
obrir un nou cicle de debat sincer amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de
crear consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia.
SEGON.- Reconèixer, en el nou decret, el servei de menjador com a servei troncal
dins el sistema educatiu, de caràcter universal, no obligatori, integrat en el
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currículum educatiu i en els ensenyaments obligatoris.
TERCER.- Dotar el servei de menjador escolar de professionals específics, per
garantir un servei veritablement inclusiu i capaç d’atendre adequadament l’alumnat
NEE pel pròxim curs 2019/20.
QUART.- Abordar una reforma del model de contractació pública, d’acord amb la
normativa europea, que prioritzi la qualitat del servei.
CINQUÉ.- Instar el Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal acordada
políticament amb tots els Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA
que ho desitgin i tinguin el suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin
continuar fent una gestió directa del menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc
regulatiu de consens amb la comunitat educativa.
SISÉ.- Instar el Departament d’Ensenyament a garantir el servei de menjador
escolar i les activitats educatives que s’hi associen durant tot l’ensenyament
obligatori. Així com, recuperar el servei de menjador als IESS i plantejar, en el marc
de debat sobre reforma horària, l’avançament de l’horari de menjador a la
secundària d’acord amb criteris de salut dels joves.
SETÉ.- Instar al govern municipal i al departament d’ensenyament a donar
compliment dels acords aprovats a la moció sobre els menjadors escolars aprovada
per unanimitat el Ple Municipal del 28 de novembre de 2017.
VUITÉ.- Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Ensenyament, al
Consell Comarcal, a tots els centres educatius de titularitat pública del municipi, al
Consell Educatiu de L’Hospitalet, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la
Coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics.
PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES-E
MOCIÓ 18.- DE DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI I DE L'ATENCIÓ
PRIMÀRIA DE SALUT.
Aquesta moció ha estat aprovada íntegrament amb 22 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez;
de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i de la REGIDORA i dels REGIDORS NO
ADSCRITA/ADSCRITS, Sra. Cristina Santón Ramiro, Sr. Rafael Jiménez Ariza, Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i amb 3 vots
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d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents
presents en el moment de la votació, estant absents el Sr. José Castro Borrallo i el
Sr. David Quirós Brito, regidors del grup polític municipal del PSC-CP.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Atès que molts anys després de la seva reforma, l’atenció primària de salut continua
sent la baula més feble del sistema sanitari de Catalunya. Mai ha assolit el
desplegament de competències, el reconeixement adequat dels seus professionals i
la dotació pressupostària que requeria.
Atès que la crisi iniciada el 2008, amb les retallades pressupostàries que els
governs de Catalunya i Espanya van aplicar a partir del 2010, han comportat un
deteriorament progressiu i una sobrecàrrega intolerable per als seus professionals;
posant en greu perill la seva sostenibilitat i els seus serveis en un dels pilars de
l’estat del benestar com és el bé comú de la salut.
Atès que la ciutadania ha vist com s’han tancat serveis, s’ha obviat la seva
participació, s’ha prescindit de milers de professionals i ha augmentat de manera
inadmissible l’espera per a ser visitats pels seus professionals de referència i el
grau d’informació sobre proves pendents o visites és molt millorable. Això ha
comportat la massificació i el trencament de la continuïtat de l’atenció,
característiques que està demostrat amb escreix que milloren la salut de les
persones. Els professionals dels equips d’atenció primària (metgesses, infermeres,
administratives i treballadores socials) fa temps que treballen al límit de les seves
possibilitats. Aquesta situació sostinguda ha arribat a afectar la salut, la motivació i
la il·lusió professional. A l’atenció primària el temps és un factor molt important en
l’atenció que utilitzen els professionals, i les condicions de treball i de benestar
personal un factor clau en el seu treball. Sense temps i amb males condicions de
treball la qualitat de l’atenció es deteriora, repercutint tant en els pacients com en
els seus professionals.
Els darrers anys s’han perdut més de 1.000 professionals i no es cobreixen les
jubilacions. Això ha portat al fet que el temps d’espera de la ciutadania per rebre
atenció estigui avui per sobre dels 5 dies -i, en la majoria dels casos, entre dues i
tres setmanes-, quan el temps d’espera per ser atès no hauria de ser superior a 48
hores.
A més, aquesta manca de personal i l’increment de pacients han fet reduir el temps
de visita per sota dels 8 minuts, quan hauria de ser de 12 minuts, tal com estan
reivindicant els i les professionals així com les societats científiques. Hem de tenir
present que l'envelliment de la població fa que hi hagi pluripatologies i major
complexitat en les malalties i, per tant, cal més temps d'atenció.
A la Primària és on més jubilacions anticipades es donen, rotacions i canvis de CAP
per part dels i les professionals cremats. A aquesta realitat hi hem d’afegir també
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que en 7 anys han perdut un 30% del seu sou i la precarietat laboral i la no
conciliació estan a l’ordre del dia.
Atès que els i les responsables del Departament de Salut, els darrers anys, han
repetit declaracions buides sobre la importància de l’atenció primària que s’han
contradit sistemàticament amb les decisions adoptades, que han estat la
progressiva disminució del pressupost i el menysteniment institucional als
professionals i a la seva feina. A més, veiem l’estancament d’un model organitzatiu i
assistencial que no aposta clarament per una atenció primària forta com a pilar del
sistema sanitari.
Atès que tot i la situació que viu el sistema, Catalunya és un dels països que
registra millors resultats en l’àmbit sanitari i, el que és més important, gaudeix de la
confiança de la ciutadania, però el preu i l’esforç dels professionals a arribat al seu
límit.
Atès que volem que la Salut estigui present en totes les polítiques. Així fem nostres
les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut per tal de reorientar el
sistema sanitari cap a la promoció de salut, la salut comunitària, la lluita contra la
desigualtat i la promoció de les polítiques públiques saludables des de la proximitat
en l’àmbit local.
Atès que també fem nostra les reivindicacions i propostes dels facultatius que de
forma reiterada han expressat que han arribat al límit, no quedant altra opció que la
convocatòria de vaga de metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs de
l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS). Sota el lema “Atenció
Primària, digna i respectada”. Una jornada d’aturada per reclamar la disminució de
les càrregues assistencials, la reposició de professionals perduts amb les retallades
sanitàries i la recuperació del poder adquisitiu arrabassat des de 2010, així com
també per reivindicar l’increment del pressupost sanitari destinat al nivell bàsic
assistencial, després de la seva reducció, que ha passat de rebre el 18,4% del
pressupost total del Departament de Salut el 2010 al 16,9% actual. Així mateix
donem suport a totes les altres reivindicacions i mobilitzacions organitzades pels
sindicats.
La mobilització és l’única resposta que els hi han deixat davant l’immobilisme de
l’ICS (Institut Català de la Salut), que reconeix els problemes, però no ofereix cap
alternativa ni proposta de solució.
Els i les professionals que han aguantat el sistema durant tots els anys de
retallades i han lluitat per donar la millor assistència ja estan tips de copets a
l’esquena. Aquesta vaga, convocada pel sindicat Metges de Catalunya, té el suport
de CAMFIC, Marea Blanca, altres sindicats i dels i les professionals d’infermeria,
que també plantegen mobilitzacions en relació a demandes pròpies d’aquest
col·lectiu.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta dels grups polítics
municipals de PSC-CP i ICV-EUIA-PIRATES-E, acorda:
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PRIMER.- Donar suport a la mobilització convocada, i a aquelles convocades per
altres col·lectius en què es reivindiquen millores assistencials, de canvis en les
estructures organitzatives i millores econòmiques i laborals, que hauran de
repercutir en la bona qualitat assistencial en l’atenció primària.
SEGON.- Instar el Departament de Salut de La Generalitat de Catalunya a apostar
per l’atenció primària i comunitària, augmentant el pressupost destinat a l'atenció
primària que s'ha de situar en el 25%. Amb aquests recursos es pot plantejar la
reobertura de serveis tancats o amb reducció d’horari d’atenció i garantir una
dotació suficient de centres d'atenció primària, atenció continuada i urgències en tot
el territori i desenvolupar totes les tasques de prevenció, assistència i rehabilitació
que són de la seva competència. Algunes d'aquestes tasques que actualment es
porten a terme en hospitals o altres serveis han de passar a ser exercides per
l'atenció primària, tant en les consultes com als domicilis i a la comunitat.
TERCER.- Instar el Departament de Salut de La Generalitat de Catalunya a fer una
revisió de la ràtio de professional (personal sanitari i no sanitari) per habitant en
funció de l'edat de la població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i dispersió del
territori.
QUART.- La recuperació del personal dels Equips d'Atenció Primària (EAPs)
perduts des del 2011 fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100%
de les seves necessitats habituals (incloent-hi vacances, formació, conciliació
personal i familiar, permisos i baixes laborals).
CINQUÈ.- Instar el Departament de Salut de La Generalitat de Catalunya a
Traspassar capacitat de gestió, de decisió a l'atenció primària i donar-li el lideratge
de qualsevol projecte de guia, consens, protocols i codis d’actuació en situacions
específiques, i d’interlocució amb el territori . Una mesura inicial és que sigui
l'atenció primària qui gestioni les llistes d'espera tant de proves complementàries
com de primeres visites de consultes externes.
SISÈ.- Fer que els serveis d'atenció primària siguin accessibles i suficients per fer
de porta d'entrada al sistema en totes les situacions perquè són els qui tenen una
visió global de les persones i dels seus problemes de salut i qui millor poden
orientar sobre el tipus de servei que necessiten en cada moment.
SETÈ.- Dotar d'autonomia de gestió i de lideratge els EAPs perquè (amb uns
objectius i pressupost pactats prèviament) puguin prestar amb més qualitat i
proximitat els serveis d’atenció a la ciutadania i a la comunitat. Els EAP han de
negociar i fixar els seus objectius, que han de respondre a criteris clínics i ètics per
sobre dels criteris econòmics. Han de retre comptes dels resultats i de la utilització
del pressupost assignat i tenir plena autonomia per decidir com organitzen el seu
treball.
VUITÈ.- Impulsar la formació, la recerca i la innovació amb la participació dels
professionals, les xarxes dels centres sanitaris i dels diferents agents de la sanitat.
NOVÈ.- Traslladar els presents acords al Departament de Salut de la Generalitat de
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Catalunya, els grups polítics del Parlament de Catalunya, els sindicats Metges de
Catalunya, sindicats de la ciutat, Dempeus per la salut pública, Associació i
federació de Municipis de Catalunya, a la Federació d’Associacions de Veïns i
Veïnes i a les associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet de Llobregat.
ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC, CiU, CUP-PA
MOCIÓ 19.- PER A LA SUSPENSIÓ DE LA VENDA D'ARMES ESPANYOLES A
LA COALICIÓ SAUDITA QUE INTERVÉ AL CONFLICTE DEL IEMEN.
Aquesta moció que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel Sr. Antoni Garcia
Acero, portaveu d’ERC, i acceptada pels grups proponents, ha estat aprovada
íntegrament amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez i de la REGIDORA i del REGIDOR NO
ADSCRITA/ADSCRIT, Sra. Cristina Santón Ramiro i Sr. Rafael Jiménez Ariza; amb
1 vot en contra de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 6
vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de
la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Des de març del 2015 fins a de juliol de 2018, la coalició internacional encapçalada
per l’Aràbia Saudita que opera a la guerra del Iemen ha dut a terme més de 18.000
bombardejos amb armes subministrades per diversos països, i ha comès desenes
de presumptes crims de guerra duent a terme atacs deliberats i indiscriminats
contra objectius civils, com ara: escoles, hospitals, mesquites, fàbriques, mercats,
noces i funerals.
A l'informe d'agost del 2018, el Consell de Drets Humans de l'ONU recomana a la
comunitat internacional «abstenir-se de subministrar armes que podrien ser
utilitzades a la guerra del Iemen», ja totes les parts en el conflicte armat del Iemen
han comès amb impunitat violacions greus del dret internacional.
El cost humà del conflicte del Iemen, en els més de tres anys i mig que dura, ha
estat qualificat per l'ONU des de març de 2017 com la catàstrofe humanitària més
gran de l’actualitat. Segons Nacions Unides, fins a gener de 2018, en el conflicte del
Iemen havien mort almenys 6.000 civils, més de 50.000 han resultat ferits i hi ha
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tres milions de persones desplaçades internes. D'una població de 29,3 milions de
persones, més de 22 milions necessiten ajuda humanitària per cobrir les seves
necessitats bàsiques, 11 milions en una situació d'extrema necessitat. Una crisi
exacerbada pel bloqueig marítim imposat per part de la coalició saudita, que
constitueix una greu infracció del dret internacional humanitari.
Entre 2015 i 2017, malgrat el risc de ser còmplice de la comissió de crims de dret
internacional, l’Estat espanyol va exportar armes a l’Aràbia Saudita per valor de 932
milions d’euros i va autoritzar l’exportació d'armes per valor de 1.235 milions
d’euros. És necessari que Espanya adopti mesures significatives per sumar-se a la
creixent llista de països que apliquen ja des de fa mesos mesures restrictives i no
autoritzen ni exporten armes que es puguin utilitzar en el conflicte del Iemen.
Per aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, a proposta
dels grups municipals ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC, CiU i CUP-Poble Actiu, acorda:
PRIMER.- Instar el Govern espanyol a suspendre la transferència d'armes i denegar
les autoritzacions d’exportacions d'armes a l’Aràbia Saudita que podrien ser
utilitzades en el conflicte del Iemen, almenys mentre no es tingui informació de fonts
fiables o mentre es mantingui un risc substancial que aquestes es puguin utilitzar
per cometre o facilitar la comissió de violacions greus del dret internacional dels
drets humans o del dret internacional humanitari.
SEGON.- Traslladar aquest acord al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, als
grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat, la Presidència i
Vicepresidència del Govern espanyol, així com als Ministeris d'Afers exteriors, Unió
Europea i Cooperació, Indústria, Comerç i Turisme, Defensa, Interior i Hisenda, a
més de la Secretària d'Estat de Comerç que presideix la Junta Interministerial que
regula el comerç d'armes espanyol, al Departament d’Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors de la Generalitat, a Amnistia Internacional, Greenpeace,
Save the Children i Oxfam Intermón.
ERC, CIU, CUP-PA
MOCIÓ 20.-

PER DONAR SUPORT AL MANIFEST SOM EL 80%.

Aquesta moció ha estat rebutjada en la seva totalitat amb 20 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús Amadeo Martín González; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i de la REGIDORA i dels
REGIDORS NO ADSCRITA/ADSCRITS, Sra. Cristina Santón Ramiro, Sr. Rafael
Jiménez Ariza, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i
amb 7 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
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representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació.
MOCIONS INDIVIDUALS

CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 21 i 22, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Mot bé. Sr. García.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Sra. Alcaldesa, esta moción habla de la prevención de los riesgos para la salud y el
abuso para los consumidores de las pseudoterapias que no tienen ninguna base
científica. Cada vez es mayor la alarma de los profesionales sanitarios y de la
comunidad científica en general, con la proliferación de las mal llamadas terapias
alternativas.
Bajo el paraguas de la etiqueta de terapias alternativas se cobijan toda una serie de
prácticas sin evidencia científica, que no solo representan un abuso a los
consumidores por ofrecer unas propiedades curativas realmente inexistentes, sino
que sobretodo representan un grave riesgo para la salud. Cambiar el tratamiento de
cáncer por pseudoterapias multiplica hasta por cinco el riesgo de muerte y se ha
comprobado que incluso complementar ambos tratamientos, duplica el riesgo de
morir. Ya verán ustedes porqué voy a esto, ya lo verán. No solo en el tratamiento
del cáncer las pseudoterapias representan un riesgo para la salud. La quimioterapia
aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares y la acupuntura induce al
neumotórax, lesiones de gravedad e incapacitantes, por poner un par de ejemplos
solamente.
Las administraciones están empezando a tomar conciencia, en este sentido nos
congratulamos que el gobierno anunciara el pasado 14 un plan contra las
pseudoterapias. El gobierno, su gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez con sus
ministros a la cabeza. Confiamos que el gobierno municipal de L’Hospitalet siga la
senda del gobierno de España y no fomente las pseudoterapias. Desde el
ayuntamiento se puede hacer mucho para velar por la salud de los hospitalenses,
campañas informativas y de concienciación, formación específica de la oficina
municipal del consumidor y vetar la difusión de pseudoterapias en cualquier espacio
público municipal, que tenga competencia obviamente el ayuntamiento.
Pero lo más importante que debe hacer este ayuntamiento es paralizar y se lo digo
con conocimiento de causa, por lo que hemos podido averiguar y ver, paralizar la
cesión del equipamiento municipal de la antigua Godó i Trias al centro para el
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desarrollo y promoción, de la mal llamada, medicina tradicional china en Europa,
que lo han vendido ustedes como un gran proyecto y tal. Es un contrasentido que
pongamos al lado de dos hospitales de referencia, uno de ellos un oncológico, un
centro que puede interferir de forma tan grave en los tratamientos de los pacientes.
Mire Sra. Marín, nosotros ese espacio público que venimos reivindicando y que no
nos gustó cuando usted nos lo propuso para lo que lo propuso, nos gustaba incluso
más para lo del tema de que iba usted a poner aquí la mejor cocina del mundo, una
escuela que iba a ser revolucionaria, la vendió usted a bombo y platillo y al poco
tiempo cambió, como pasó con la Mistral y la nave de los… En definitiva, esa
política errática que usted ha llevado haciendo durante mucho tiempo, que la ha
llevado sobre todo a acaparar grandes portadas y a estar en los medios y tal. Pero
esto ya es muy serio Sra. Marín. También que usted se pasee por los medios
vendiendo proyectos que usted selecciona como buenos para la ciudad, pero que
mucha gente no ve el beneficio real para la ciudad. Ya le he dicho antes con lo de
los hoteles, fíjese, que nosotros no estamos en contra de las inversiones en la
ciudad, al contrario, queremos que se genere riqueza, eso usted lo identifica
bastante bien en algunos temas porque está empeñada en ese tipo de ciudad nada
más, pero se olvida de esa ciudad que muchos ciudadanos necesitan realmente,
que es la ciudad de los equipamientos, la ciudad de tener al lado pues guarderías
de 0 a 3 años, que hacen una falta terrible en esta ciudad, las residencias para las
personas mayores, que no tengamos que, como he dicho muchas veces aquí,
exiliarlas y una serie de cuestiones de equipamientos que necesita la ciudad. Este
es un espacio con 15.000 metros cuadrados ideal para eso, pero usted lo identifica
con otro proyecto. Un proyecto que además se ha venido a demostrar que puede
ser hasta nocivo en muchos casos, porque el propio gobierno ha dicho que hay que
luchar denodadamente contra esas pseudoterapias, en la mayor parte de lo que se
va a hacer ahí, es eso por mucho que ustedes nos digan, es que hay otra
comunidad científica que avala. Nada, la realidad es que son pseudoterapias, que
al final han puesto en crisis la salud de muchas personas que han creído en estas
terapias.
Por lo tanto, ceder un espacio público, hipotecarlo para tantos años a una empresa
que además viene a hacer negocios, que no es medicina pública y cada día los
gobiernos van identificando que hay que acabar con esto, ustedes deberían de
retomar el tema y reconsiderarlo y acabar con ese negocio, porque todavía
seguramente no lo tendrán ustedes al cien por cien implementado, o sea que igual
están a tiempo de no, lo digo sinceramente, de no meter la pata y privar a esta
ciudad de un equipamiento que consideramos absolutamente necesario para ella.
Es lamentable que no lo identifiquen eso. Por tanto, yo les pido encarecidamente
que lo reconsideren. No lo van a hacer porque estamos acostumbrados a que nos
tumben todo, pero, en cualquier caso, sí quiero que quede en las conciencias de las
personas, de lo que piensa cada uno y cada grupo político. Muchas gracias.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Muchísimas gracias. Para presentar la moción para prevenir las adicciones al juego
en nuestra ciudad. Desde Ciudadanos hemos detectado una problemática tanto a
nivel municipal como en muchos otros municipios y es sobre las ludopatías, y sobre
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las adicciones de los jóvenes, y cada vez más jóvenes, de acceso al juego. Como
bien sabemos todos los que estamos aquí, las tecnologías en este caso están
facilitando que los jóvenes y que muchísimos de ellos menores de edad, cada vez
puedan acceder a apuestas de juego, puedan acceder a casas de apuestas, cada
vez de una forma más sencilla, lo que permite y lo que está generando, muchas
ludopatías y en este caso muchas adicciones.
Nosotros lo que proponemos aquí, es que creemos que es importante que nosotros
como administración advirtamos y expliquemos a los ciudadanos y sobre todo a
esos jóvenes de esta ciudad y sobre todo a los menores de edad, porque cada vez
tenemos el riesgo de adicciones cada vez más con ellos precisamente, a pesar de
ser menores son la población que están en mayor riesgo a la hora de caer en este
tipo de adicciones.
Por lo tanto, nosotros creemos que es importante, como les he dicho, advertir y
explicar estos riesgos y las consecuencias nocivas que tienen ese tipo de
adicciones en los niños y es por ello que para ello presentamos una serie de
medidas, una serie de propuestas para que desde esta administración se actúe y se
pueda explicar. Pedimos que se realicen campañas, que se realicen talleres de
información y concienciación sobre estos nuevos riesgos, porque entendemos que
son nuevos riesgos que hace unos años quizás no los teníamos, pero cada vez
más con el nuevo acceso a las tecnologías, pues cada vez sí estamos teniendo.
Entonces, pedimos que se hagan campañas, que se hagan talleres, que se informe
tanto a padres en la medida de lo posible, como a esos menores que muchas veces
acceden a este tipo de juegos sin saber muy bien cómo funcionan, en base a
publicidades muchas veces, debemos decir, también engañosas y entonces acaban
cayendo en una espiral que acaban invirtiendo y acaban derrochando muchas
veces el dinero de su familia, lo que les hipoteca muchas veces a su propia familia,
cuando se acaban enterando del problema que están teniendo.
También creemos que es necesario reforzar el control de acceso, lo que son a los
menores de Hospitalet, a las casas de apuestas, tanto a las casas de juego como a
los bingos, como a todos estos quioscos en donde se está ofreciendo juegos, se
está ofreciendo en este caso, en bares, quioscos, papelerías, donde se está
ofreciendo algo que en muchos casos debemos controlar, que los menores de edad
no accedan a este tipo de cosas.
Y finalmente también les pedimos una propuesta muy concreta, es que se prohíba,
tenemos la potestad desde este ayuntamiento de regular la distancia máxima o
mínima de lo que son las casas de apuestas, de lo que son los bingos, a un colegio.
Es decir, nosotros les proponemos que sean 300 metros, es decir, que se prohíba
la instalación de salones de juego o bingos a menos de 300 metros de los centros
educativos.
Es decir, pedimos una serie de propuestas, una batería de propuestas, para intentar
concienciar cada vez más también a los padres y concienciar también a los niños y
cada vez más a esos menores de edad que están aumentando el porcentaje de
niños y de jóvenes cada vez con más ludopatías, y pedimos que desde esta
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administración se actúe y por ello pedimos el apoyo a esta moción para que entre
todos intentemos trabajar para que los niños y los jóvenes, y también los padres,
conozcan las consecuencias negativas de las nuevas tecnologías y en especial en
este caso del acceso a adicciones al juego, ludopatías, casas de apuestas, bingos y
demás en nuestra ciudad. Muchas gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
representació.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, seré muy sintético. Las dos en contra.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias. Empezaré por la de las terapias naturales o alternativas. Desde la
Organización Mundial de la Salud se instó ya en 2014 a los gobiernos a través del
documento de estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023 a que,
cito textualmente: “Incorporen a sus sistemas públicos de salud las medicinas
tradicionales y complementarias en el próximo decenio”. La OMS califica estas
prácticas de terapias no farmacológicas y en dicho documento enumera algunas de
ellas, como la neuropatía, la nutrición, quiropraxis, osteopatía, yoga, taichí,
medicina termal y, entre otras muchas, recoge también las propias de la medicina
tradicional china, como son la fitoterapia, la acupuntura o el Chi Kung.
En cuanto a su validez científica, la Organización Mundial de la Salud concluye que
si bien los ensayos clínicos controlados pueden ofrecer numerosas enseñanzas,
hay otros métodos de evaluación igualmente valiosos, entre ellos los estudios de
sus resultados y eficacia, así como la investigación comparativa sobre la eficacia,
los patrones de utilización y otros métodos cualitativos. Además en ese estudio
aclara que no debe haber conflicto entre la medicina tradicional y la occidental. En
el ámbito de la atención primaria, cito textualmente: “Ambas pueden combinarse de
forma armoniosa y beneficiosa, de manera que el sistema aproveche lo mejor de
ambas y una compase las deficiencias de la otra”.
Desde la Federación Europea de Medicina Complementaria y Alternativa insisten
en que las terapias alternativas no son una práctica médica, tampoco se trata de
una alternativa a la medicina. Las personas deben utilizarla junto con su atención
médica para obtener ayuda contra las enfermedades y el propio doctor Zhang,
designado por el gobierno chino para el proyecto que tanto les asusta aquí en
nuestra ciudad, ha insistido en reiteradas ocasiones y cito textualmente: “Nuestro
objetivo no es sustituir la medicina occidental de la que nosotros también nos
nutrimos, sino que sea complementaria. Nosotros no queremos que la gente se
trate el cáncer con medicina tradicional china, sino que queremos aportar terapias,
por ejemplo, para que los efectos secundarios de algunos tratamientos sean mucho
más leves”.
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¿A qué nos lleva todo esto? A que obviamente es necesaria una regulación.
Algunos ejemplos de ello son Portugal, que reconoce la medicina herbal, la
tradicional china, la acupuntura, la osteopatía, la quiropraxia; Alemania, que
considera la homeopatía una terapia reconocida y aprobada; Francia, Bélgica y
Alemania que no sólo regulan la acupuntura, sino que en sus servicios nacionales
de salud reembolsan los gastos por tratamiento de acupuntura.
Yo no sé si esta moción la proponen ustedes para impedir y prohibir este tipo de
terapias en lugar de regularlas, no sé si lo proponen por desconocimiento, por pura
demagogia, pero la realidad, lo que acaba concluyendo, es que no existe ninguna
terapia natural dañina por sí misma. Lo que puede existir en ocasiones son falsos o
malos profesionales. Por ello, necesitamos una regulación de las terapias
complementarias o alternativas, como viene desde hace años reclamando la
asociación de profesionales de terapias naturales en España, para garantizar el
ejercicio digno de los profesionales debidamente cualificados y la seguridad a las
personas que están siendo atendidas por personal eficiente y responsable. De esta
forma, con la regulación lo que conseguiremos será evitar la injerencia profesional
de estafadores y el timo de embaucadores, vendedores de humo y de artilugios
milagrosos, como fueron en su momento las famosas y muy falsificadas pulseritas
contra el reuma.
Sobre la siguiente moción, han hecho ustedes una excelente exposición que choca
bastante con lo que piden en los acuerdos. Los acuerdos son cuanto menos
casposos, emanan una visión un tanto anticuada, cuando aquí la realidad la
conocen o dan por hecho que la conocen perfectamente, pero en sí obvian el
problema principal al que se puede enfrentar la juventud, que es ese juego online
en dichos acuerdos, no tanto en la exposición que han hecho.
Como nuestros profesionales están bastante más actualizados y hace tres años
que detectaron esa problemática, hay varios programas ya en marcha para
solventar este tipo de problemas y para hacer muchísima prevención y sobre todo
concienciación, conocimiento y al final formar personas. Estos programas están
destinados a jóvenes para prevenir adicciones y hay dos grandes grupos, uno de un
abordaje específico y concreto de una adicción en concreto y otros más integrales
cuyo objetivo es incrementar el conocimiento y las capacidades de los individuos,
así como edificar las conductas sociales, laborales, ambientales, económicas, con
la finalidad de tener un impacto positivo, tanto en el individuo como en su propia
salud colectiva. Un acompañamiento lo que diríamos integral al desarrollo de la
persona.
Comentarles también que en esta línea estamos adheridos y trabajamos de la
mano del Ministerio de Salud en el plan nacional de drogas y además en la
estrategia de promoción de la salud comunitaria del ministerio, que también abarca
este tipo de líneas. Gracias.

SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Obviamente respecto a la 21 no estoy de acuerdo con esta moción.
Condena las terapias alternativas de por se y sí que es cierto que hace falta una
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regulación y una mayor información, pero me consta que detrás de estas terapias
hay profesionales muy formados, que muchas de ellas son impartidas también por
médicos y por licenciados en medicina y me consta que dentro de los formadores
también se encuentran médicos.
Por tanto, hace falta mayor control, hace falta una mayor supervisión y una
regulación, todo lo que vaya en defensa del consumidor, perfecto, pero todo lo que
es condenarlas por sí mismas, pues no estoy de acuerdo. Por tanto, me abstengo
en el punto 1, 3, 4, 5 y 6 y voto a favor del 2.
Respecto a la 22 la voto a favor.

SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
La 21 el 2 a favor y el resto abstención. Y en la 22 a favor.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
La moció 21, per a nosaltres l’estudi de l’aplicació de les teràpies alternatives dins
l’àmbit de la salut, és un tema molt extens i sensible del que se’n poden derivar
múltiples repercussions socials.
Partint de la base que els sistemes sanitaris occidentals es sostenen en els principis
de la medicina basada en l’evidència i l’aval de tota prova mèdica per un conjunt de
proves reconegudes per la comunitat científica, també tenen algunes limitacions,
com per exemple la infravaloració de tota pràctica que no formi part d’aquest
sistema; la comprensió íntegra del sistema queda restringida a la comunitat
científica. Aquest fet repercuteix en una possible sensació de dubte derivada del
desconeixement de l’escala procedimental implicada en el desenvolupament de
qualsevol producte o acte mèdic; i per últim l’usuari final, la població en general, es
defineix en tot el procés com un observador passiu, alhora que és el destinatari final
sobre el que s’aplicaran les conclusions derivades del procés científic.
Com es pot intuir, la medicina occidental se sustenta sobre uns pilars fonamentals
molt forts i estrictes que n’avalen la validesa, però en els que, per altra banda, no
s’inclou d’una manera fefaent a la població en general.
D’altra banda les teràpies alternatives, si bé no gaudeixen de la força empírica i
estadística de la medicina basada en l’evidència, es desenvolupen a l’entorn de
l’individu. Per tant, es confereix protagonisme a qui s’exposarà, en últim terme, a
l’acte en concret.
A més a més, les teràpies alternatives, essent majoritàriament derivades de
pràctiques naturistes, gaudeixen d’un major perfil de seguretat que la medicina
occidental. Una de les lloses més pesants que ha d’arrossegar la medicina
convencional, és el concepte de la iatrogènia. Aquest terme designa tot el mal
infligit sobre un pacient, per la simple aplicació d’un acte mèdic: reaccions adverses
a fàrmacs, complicacions quirúrgiques, etcètera.
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La combinació del protagonisme de l’individu, al marge de la seva formació
científica, juntament amb un perfil de seguretat favorable, han fet guanyar molt
poder a les teràpies alternatives, que per altra banda, no estan sotmeses a una
regulació tan estricta com les teràpies convencionals, però que no les invalida
d’entrada per ser una pràctica a tenir en compte, de cara a l’afrontament d’un
procés patològic.
D’altra banda, amb la designació de “pseudoterapies” que fa aquesta moció,
s’engloba un conjunt massa extens de procediments terapèutics que fan molt difícil
la seva consideració com un ens únic. Només dir que durant els darrers dies ja
s’han retirat del “Plan para la protección de la salud”, tant l’acupuntura com
l’homeopatia.
Moltes de les teràpies alternatives es centren en el pacient com eix vertebrador de
la teràpia. El caràcter global de la sanitat pública, restringida pel temps, els
recursos, les llistes d’espera, les retallades i la manca de priorització per a la
prevenció, en un gran nombre d'ocasions, repercuteix en un abandonament de
l’esfera personal del malalt.
Si bé la medicina occidental no contempla que s’hagi de produir sistemàticament
aquest descuit de l’esfera personal, si que és cert que molts professionals la deixen
més al marge que d’altres dimensions del complex persona-malaltia-societat.
Atenent el caràcter orgànic de les limitacions de la sanitat pública, aquesta vessant
de les teràpies alternatives s’erigeix com un complement pràcticament
indispensable dins la curació de la malaltia.
Existeixen proves empíriques que posen de relleu l’ús de certes teràpies
alternatives, en termes de guanys de qualitat de vida o en reducció de iatrogènia en
combinació amb les teràpies convencionals. Disposant, a més a més, d’un perfil de
seguretat pràcticament òptim.
Amb tot això, creiem que les teràpies alternatives o teràpies integratives.
compleixen un paper necessari de complementarietat de la medicina convencional,
útils en un sistema de salut públic comunitari i de cura de les persones, que posi al
centre la prevenció i que inclogui la promoció d'espais de benestar, l'educació en la
salut, etc.
Estem a favor d'una regulació de totes les pràctiques, estiguin recollides pel mètode
científic o no, i de que es produeixi un debat social sobre el tema, amb l‘objectiu de
posar la persona al centre del procés respecte la seva pròpia salut i tenir una
mirada global de la mateixa. Això no és el què proposa el pla del govern estatal, ni
la moció de Ciutadans.
Estem a favor de regular per disposar d’un sistema de salut públic que inclogui
educació, sensibilització, atenció, cura i acompanyament a les persones en els seus
processos curatius, en definitiva, eines per l’apoderament de la seva pròpia salut.
Entenem que això tampoc és el que proposa el pla del govern estatal, ni la moció
de Ciutadans.
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Creiem que hi poden haver interessos privats al darrere, engany o frau, tant a la
medicina convencional com a les pràctiques complementàries, que perjudiquen la
salut de la ciutadania. La relació entre investigacions científiques i la indústria
farmacèutica, la cronificació de malalties i la dependència dels malalts als fàrmacs,
no seria precisament el referent de model de salut, per més mètode científic que hi
tingui al darrera.
Partim del fet que gran part de les teràpies complementàries no prometen curar,
sinó que acompanyen, ajuden, milloren processos, tenen cura i especialment, no
van en contra de la medicina convencional, sinó a favor d’una visió de la salut molt
més preventiva i que apodera a persones i comunitats en els seus propis
processos.
La realitat és que la població practica i consumeix aquestes teràpies, no només per
l'escenari de retallades i de falta d'inversió en sanitat, sinó perquè la medicina
convencional és un element clau, però no únic, i que no abasta totes les respostes
a les necessitats de la salut de les persones.
Què pot fer l'Ajuntament a L’Hospitalet, com a treball de base i per anar a l'arrel de
molts dels problemes de salut? Per exemple, invertir en donar resposta a la crisi
habitacional i a la pobresa energètica, tenint clara i assumint la relació d’aquestes
realitats amb els perjudicis per a la salut de molts dels nostres veïns i veïnes, com
demostra l’informe estudi salut de l’ODESC. Denunciar les retallades en sanitat i fer
tot allò possible per oferir solucions des del municipi. Però també promoure espais
de prevenció i de pràctiques col·lectives d'autocura als barris, als caps, a les
escoles, als instituts; promoure campanyes d'informació sobre salut integral, amb
una mirada de complementarietat; poder rebre informació sobre què fer per a
persones amb una malaltia, mentre que esperen el seu torn a la llista d’espera de la
medicina convencional.
Respecte al centre de medicina xinesa a l’antiga fàbrica Godó i Trias, creiem que
atén més a criteris econòmics que de salut, que forma part més d’operacions,
interessos i gestions econòmiques que no com a resultat de les necessitats
expressades als processos participatius. En aquest sentit, com sempre denunciem
les operacions opaques fetes d’esquenes a la ciutadania, demanem també limitar la
influència de grans empreses multinacionals i de projectes absolutament
descontextualitzats.
Com dèiem al principi, es tracta d’un tema molt extens i del que se'n deriven molts
subtemes amb una gran repercussió social. Algunes conclusions que es podrien
extreure de tot plegat, serien les següents: En primer lloc, facilitar l’accés de les
persones a la informació de tot tipus, adaptant-ne la que pugui quedar lluny de la
seva comprensió; en segon lloc, definir l’espai de les teràpies alternatives com un
adjuvant de la medicina tradicional. Educar, per una banda, la comunitat científica
en l’ús d’aquestes teràpies per tal que puguin ser incloses a la pràctica mèdica
habitual i per altra banda, evitar el menyspreu de les teràpies habituals per part de
terapeutes alternatius que puguin induir a l’abandonament de tractaments
convencionals. Tercer lloc, redefinir les polítiques sanitàries i afavorir-ne una
inversió que permeti incrementar el temps i la qualitat de l’atenció al pacient, per
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part del personal sanitari. També mantenir la política restrictiva publicitària i
comercial de la medicina convencional. Endurir els criteris de comercialització i
publicitat de les teràpies alternatives. No invertir diners públics en centres de
teràpies alternatives que no estiguin validades per la comunitat científica. Es
podrien invertir aquestes quantitats en l’estudi científic de les teràpies alternatives.
Posteriorment, segons els resultats obtinguts, aplicar-ne el seu ús dins l’àmbit
públic, si es considera oportú. I per últim, insistir en l’educació sociosanitària des de
la infantesa per ajudar a construir un esperit crític que permeti incrementar
l’autonomia pel que fa a les decisions sobre el propi cos.
Votarem per tant abstenció als tres primers punts i a favor dels tres últims, del quart,
cinquè i sisè.
I en relació a la 22, si ens dóna temps, sinó l’acabarem després, votarem a favor
d’aquesta moció perquè és veritat que existeix una alarma social real sobre el canvi
d’hàbits del jovent, respecte al joc lucratiu i les apostes. Creiem que es tracta d’un
tema important que nosaltres veiem des d’una vessant de salut comunitària.
Tots els estudis, articles i anàlisis sobre el tema, ens parlen d’un preocupant
creixement del nombre de joves amb problemes d’addicció i també greus problemes
econòmics per ells i elles i les seves famílies, derivats d’aquesta dependència a
l’adrenalina del joc i les apostes, però també a l’optimisme irracional de pensar en
guanyar diners ràpidament que els permetin sortir d’unes condicions laborals
precàries, sense un futur de millora clar a l’horitzó.
Perquè com alguns pensadors i pensadores afirmen, les addiccions són les
malalties de la societat i del context que envolta a les persones que les pateixen.
Aquestes noves addiccions a les apostes i joc online, són indeslligables d’una
societat en la qual el jovent de les classes populars i treballadores està condemnat
a la precarietat, a la manca de drets laborals i a una economia capitalista que no li
permet l’accés a un habitatge digne, ni a planificar un futur tranquil al seu barri. El
joc apareix com una possibilitat d’alterar el seu destí. La publicitat i els seus
missatges adrecen als joves a assumir riscos per obtenir guanys, entrant en la
clàssica espiral d’autodestrucció. Perquè, com totes sabem, al joc com a les
finances, la banca sempre guanya.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Respecte a la 21, votarem per punts. Votarem favorablement el primer, segon i
tercer i el sisè i ens abstindrem del quart i el cinquè. I respecte a la moció de
prevenció de l’addicció al joc la votarem a favor.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecte a la número 21, des del Partit Popular, ens abstindrem. Nos vamos a
abstener porque estamos de acuerdo que las llamadas terapias alternativas sin
base científica resultan muy peligrosas para la salud, para nuestros ciudadanos y
también es cierto que muchas veces la desesperación de mucha gente por
solucionar un problema grave de salud, como es el cáncer, que realmente se
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vuelcan en estas posibles alternativas que finalmente lo que únicamente consiguen
es aumentar el riesgo en su propia salud y efectivamente no funcionan. Estamos de
acuerdo con que hay que regular estas terapias, es necesario ya no solamente para
dar seguridad jurídica a todas aquellas personas, a todos aquellos profesionales
que a día de hoy están trabajando de una manera óptima y con una base científica.
También nos parece injusto, de la misma manera, que se meta a todo el mundo en
el mismo saco. Dentro de esa actividad hay gente que actúa de manera honesta y
promoviendo hábitos saludables y con terapias alternativas que realmente pueden
funcionar y hay intrusismo y gente aprovechada que se dedica simplemente a
aprovechar el dolor y la desesperación de la gente para conseguir un fin
evidentemente económico.
Por tanto, estamos de acuerdo en que es necesario regular pero también
entendemos que desde el ayuntamiento de L’Hospitalet tampoco tenemos las
competencias como para poder ejercer todo esto, entonces nosotros entendemos
que es una competencia a nivel nacional y que a partir de ahí una vez regulado
como ya ha anunciado el gobierno de Pedro Sánchez, que va a ponerse manos a la
obra. Esperemos que esta vez sea de verdad y que una vez tengamos una
regulación homogénea en toda España, a partir de ahí nosotros desde el
ayuntamiento de L’Hospitalet, sí que veo positivo poder ayudar y contribuir en esas
políticas para erradicar estas malas prácticas.
En el caso de la moción número 22, nosotros la votaremos a favor en este sentido.
Nosotros desde el Partido Popular entendemos que es importante que la
administración contribuya activamente a promover estilos de vida saludables,
especialmente entre los jóvenes, para evitar los riesgos que comporta el abuso de
los juegos online que provocan ludopatías cada vez en chicos más jóvenes.
Destacar el trabajo que se viene desarrollando desde los talleres que se pueden
hacer desde el Ayuntamiento de L’Hospitalet. Entiendo que desde la oficina de
juventud se está trabajando en este sentido, pero es verdad también que
entendemos que desde el ayuntamiento se puede seguir contribuyendo de una
manera todavía quizás más intensa en este sentido, dado que las ludopatías que se
nos presentan son cada vez más numerosas y cada vez en chicos más jóvenes.
Por tanto, consideramos positivo y en ese sentido sí que podemos entender que el
ayuntamiento pueda incrementar las políticas para contribuir a erradicar esta
situación que se puede presentar. Gracias.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Començaré per la 22. A l’exposició que se’ns ha fet, sí que s’ha mencionat el tema
de les noves tecnologies i tal, però a la moció hem trobat a faltar que es parli més
en concret d’un problema, que creiem que és en aquest moment molt greu.
El problema del joc com a patologia i addicció és un autèntic drama, i cada cop més
afecta a gent més jove. Destaco lo de joves perquè la moció posa el focus en els
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establiments físics i centres educatius, però deixa fora un element cabdal, com ja he
dit, com és el joc online i les cases d'apostes.
En els darrers anys, des de la seva aprovació al 2012, el joc online ha viscut un
autèntic boom, i darrerament estem vivint un bombardeig constant de publicitat
agressiva, sovint usant com a ganxo a famosos i esportistes.
Durant l'any 2017, aquest sector va tenir un creixement del 30 per cent i per aquest
2018 s'esperen xifres similars. En només quatre anys la publicitat s'ha multiplicat
per 20. El 2017 es van emetre 2,7 milions d'anuncis de joc online, mentre que al
2013 havien estat només 128.000. Tenen una gran incidència ja que prop d'un milió
i mig d'usuaris van realitzar apostes durant el 2017, només durant el 2017.
Els nous ludòpates no s'hi reflecteixen en el ludòpata tradicional, l’escurabutxaques,
perquè juguen des de casa, des d’internet, des del mòbil i això ho fa tremendament
accessible i addictiu. Ho tenen només a un clic, fins que ja és massa tard.
Ens bombardegen amb publicitat als mitjans de comunicació, en esdeveniments
esportius, usant esportistes, gent famosa, icones, referents que ajuden a
normalitzar aquest tipus de pràctiques, minimitzant el risc que suposen. Creiem que
és important regular aquest sector, avançar en la limitació, tractament i prevenció
d'aquests tipus de pràctiques.
Llavors, votarem a favor del primer, segon, tercer i quart acord, però votarem en
contra del cinquè perquè, com ja sap el grup de Ciudadanos, actualment ja
existeixen mesures respecte al joc responsable i la prohibició d’accés de menors.
Els agents venedors reben tota la informació pertinent sobre el joc responsable,
prohibició de venda de loteria a menors establerta legalment, així com les
conseqüències d’aquesta infracció. Es coneix la prohibició legal, les conseqüències,
la venda a menors està totalment prohibida encara que vingui de part d’un familiar o
el venedor el conegui personalment. Si el menor ve acompanyat d’un adult, la
venda s’ha de gestionar amb la persona adulta, mai amb el menor. I quan existeixin
dubtes sobre l’edat potencial del comprador de loteria, l’agent venedor li ha de
demanar la identificació per constatar la seva edat, sinó no es produirà la venda.
Respecte a l’anterior moció de la prevenció per a la salut, convé distingir, perquè la
moció fa un totum revolutum entre pseudociències i teràpies complementàries. No
existeix la medicina alternativa, només existeix la medicina que és aquella que té
base científica, però sí que hi ha teràpies complementàries.
La ciència treballa amb dades i evidències. La medicina alternativa, mal
anomenada així, no és medicina. La pseudociència sovint es basa en intuïcions,
creences, experiències personals de “a mi em funciona", o bé en tradicions
d’eficàcia no demostrada, "s'ha fet des de sempre". No es pot comparar mai amb la
medicina convencional. En el millor dels casos no fa cap mal, perquè no fa res. Està
ben documentat l'efecte placebo i aquest efecte placebo és de moment l'única
evidència de moltes d’aquestes pseudociències.
Però en altres casos, aquestes pràctiques sí que poden ser perilloses, ni que sigui
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per omissió, perquè tenen aparença, moltes vegades, de teràpia mèdica i es poden
abandonar els tractaments mèdics. Per tant, aquestes teràpies complementàries
mai poden ser substitutives de la medicina convencional i científica.
Aquestes teràpies estan moltes vegades assumides per pacients, alguns metges,
farmàcies, universitats i s’han fet tímids intents de regulació. És un debat que està
obert a la societat i que s’ha d’encarar i caldria reconduir-ho a l’àmbit científic, de
l'evidència científica, per evitar que allò que no té efecte mèdic, ni està avalat pels
estudis científics, passi com a medicina.
En aquest sentit, el Departament de Salut ja ha emprés mesures amb sancions per
perseguir pràctiques d'aquest tipus, com el recent cas del clorit de sodi i també s'ha
anunciat la creació, al gener de 2019, d'una comissió assessora per desvelar males
praxis en teràpies alternatives sobre càncer.
Aquestes noves teràpies i nous medicaments ja s'inclouen regularment a la
medicina quan els estudis seriosos, fets amb supervisió dels comitès ètics i
científics, els aproven un cop superades totes les comprovacions científiques.
Creiem que cal potenciar la investigació i la recerca científica i també superar
l'excés de medicalització, oferint aquestes teràpies complementàries sempre
acompanyades de tractaments mèdics i estem parlant, per exemple, de que un
doctor, a banda del seguiment mèdic, pot aconsellar algun tipus de teràpia
complementària, com el ioga o les caminades, o qualsevol cosa que vagi molt més
enllà del que és la sanació, perquè la salut entesa holísticament va molt més enllà
de la sanació. Afecta molt més específicament també al benestar de la persona. La
salut va molt més enllà d’aquesta sanació i aquestes teràpies complementàries amb
seguiment mèdic poden ajudar a fer-ho.
Per tant, nosaltres ens abstenim d’aquesta moció perquè barreja tot, la
pseudociència, las teràpies complementàries i no se sap ben bé quin és l’objectiu.
Creiem que cal regular-ho i que cal regular-ho bé.
Respecte al centre de medicina tradicional xinesa, en el moment que el
Departament de Salut rebi la sol·licitud per avaluar el tema de l’atenció mèdica, s’hi
pronunciarà, però de moment no s’ha fet. Moltes gràcies.

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la moció 21, nosotros consideramos que el concepto de salud es muy
amplio, tiene mucho que ver con la alimentación, con los hábitos de vida saludable.
Muchas veces también tiene que ver con el sistema donde uno desarrolla su vida, si
tiene acceso a una serie de servicios o no. Entonces, por lo tanto, es bastante más
amplio.
En esta moción se mezcla todo, se mezcla lo que son terapias que para muchas
personas han estado funcionando y que pertenecen a los hábitos de vida saludable,
como puede ser el yoga o como puede ser el taichí, que son cosas que muchísima
gente las está practicando y son positivas para la salud. Debemos tener en cuenta
también que hay muchos médicos de la medicina tradicional, nuestros médicos de
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cabecera, que están también recetando métodos naturales porque no quieren
medicalizar más todavía a sus pacientes, porque en estos momentos tenemos una
medicalización demasiado elevada. Para cualquier cosa se están dando pastillas o
medicamentos que a la larga resultan muy nocivos para la salud. También debemos
tener en cuenta toda la presión de los lobbies farmacéuticos que precisamente
están medicalizando aún más la sociedad, cuando hay terapias que pueden
solucionar ciertos temas de una manera muchísimo más eficaz y sin contaminar
tanto nuestro organismo.
También hay que destacar que la propia medicina tradicional tiene grandes efectos
negativos. Ha habido diagnósticos que han sido erróneos, intervenciones que le
han costado la vida a la gente y medicamentos que también han tenido unos
efectos secundarios atroces. Por lo tanto, criminalizar de esta manera una serie de
productos naturales o de terapias, creemos que no es conveniente, creemos que es
muy irresponsable. Por lo tanto, nosotros votaremos en contra de esta moción.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 22 votarem a favor. No repetiré els arguments que han fet diversos
grups sobre l’element nociu de l’addicció al joc i els elements actuals que hi ha de la
tecnologia, el joc digital i demés, que està fomentant de manera massiva l’accés a
aquest tipus de joc virtual, però que està ofegant i perjudicant a moltíssimes
famílies.
Hem de posar sobre la taula que un dels clubs més importants d’Espanya, el Reial
Madrid, té la seva pròpia casa d’apostes i la porta amb orgull a la samarreta. Jo
crec que és un exemple claríssim dels interessos econòmics que hi ha i de la poca
ètica que hi ha, ja sigui el president d’aquest club que també ha fet altres coses
insignes per als interessos de la majoria social, com per exemple el tema del cas
Castor.
Diguem que aquest debat es va produir fa un mes al Congrés del Diputats, on tots
els grups, excepte el PNB que es va abstenir, van votar a favor. En seu
parlamentaria es va posar la màxima prioritat en el desenvolupament d’un programa
de prevenció de la ludopatia en col·laboració amb les comunitats autònomes i
ajuntaments i cridava a modificar, via pressupostos, la llei de regulació del joc, per
adaptar-la a la realitat actual del mercat d’apostes esportives.
També es va aprovar concretar mecanismes de control de les operadores de joc
per garantir “les bones pràctiques” i prevenir el “joc excessiu”, sobre tot fent operatiu
el registre general d’Interdiccions de accés al joc i evitar, entre d’altres, fets
maliciosos, estafes, o que menors puguin accedir-hi. Es va aprovar també una cosa
fonamental, prohibir la publicitat d’apostes i que hi participin famosos.
I ara em permetran la meva opinió personal. Aquest fet econòmic, aquesta activitat
que requereix aquest volum de recursos públics, des de la prevenció fins al
tractament de l’addicció, que comporta, a més, situacions de violència intrafamiliar,
drames personals familiars, delictes, etc., i que requereix d’aquest enorme cost
legislatiu per part de les administracions, demostra fefaentment que aquesta
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activitat és enormement perjudicial, especialment pels sectors més vulnerables, i
per a la classe treballadora en particular. Per tant, jo crec, personalment, que
aquesta activitat hauria d’esser prohibida de soca-rel.
Fomentar un altre model de consum i de diversió, entre nens, joves i adults, una
altra manera de relacionar-nos i de gaudir de l’esport seria l’element clau. Gràcies.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bona tarda. Posicionaré a nuestro grupo municipal, al
grupo municipal socialista, al respecto de la moción número 22. Indudablemente y
yo creo que por las diferentes intervenciones que se han producido, la cuestión que
plantean es relevante, si bien a criterio de este grupo y también alguna persona que
me ha precedido en el uso de la palabra ya lo destacaba, ponen el acento en la
dimensión física del fenómeno, cuando el principal reto se encuentra ahora mismo
en su dimensión virtual, si nos referimos especialmente a los jóvenes.
No obstante, antes de entrar un poco en detalle, sí que me gustaría comentar o
trasladarles, aunque ya nos tienen acostumbrados, hubiera estado bien que se
hubiesen puesto en contacto, en este caso con Salud, a efectos de valorar,
comentar, conocer la cantidad de proyectos, porque son muchos y aunque la
concejal adjunta ha hecho algún comentario, sí que me detendré un poquito en
alguno de ellos porque se llevan realizando desde hace ya bastantes años, algunos
de modo integral, otros de manera más focalizada en las cuestiones que ustedes
plantean en la moción y que podrían ser los fitgames, un proyecto en el que
participan más de un millar de jóvenes al año en nuestra ciudad, en participación y
en concurso con muchos institutos de L’Hospitalet. El punt d’informació de Salut
Jove que, alguien lo apuntaba, evidentemente es un punto, es un servicio que se
desarrolla en colaboración con Joventut, la maleta pedagógica, aventura de la vida,
órdago, reprenem-ho, som-hi, esportmania i diferentes exposiciones itinerantes.
Algunos trabajan desde un abordaje integral de las adicciones, fomentando hábitos
de vida saludable y otros son específicos en adicciones concretas y algunas de
ellas, algunos de estos recursos, pues redundan e inciden especialmente en lo que
ustedes plantean. Los mismos profesionales son los que valoran el estado de los
niños y adolescentes y la evolución de los riesgos que les acechan, en tanto a los
nuevos modos y hábitos de los mismos. Cada temporada se programa
conjuntamente con institutos y entidades colaboradoras y se ajustan las acciones,
en función de esa programación.
En los acuerdos que proponen también prevén que Guardia Urbana asuma
funciones que están encomendadas a otros cuerpos de seguridad y que
efectivamente realizan, como ya conocen, y de hecho es verdad que aquí no
estamos hablando precisamente de jóvenes, pero yo creo que todos recordamos la
crisis vivida hace algún tiempo en muchos casales de Cataluña y también en
nuestra ciudad, en todo lo que tiene que ver con respecto al juego, con lo cual, en
este caso concreto, los Mossos d’Esquadra ya vienen realizando esa tarea.
Y en relación… en todo caso el resto de cuestiones relativas a la modificación de
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ordenanzas y dado que el riesgo principal se está produciendo en los canales
digitales, no consideramos que sea necesario modificar un marco jurídico que ya
protege de modo suficiente, esa ordenanza es del 2007 y en todo caso lo que sí
que convendremos es que intentar regular desde una ordenanza municipal, todos
los retos que tienen que ver con algo tan global y tan arrollador en este sentido
como es internet y las redes sociales, entendemos que no es el marco institucional
para poder regularlo desde una ordenanza municipal.
No obstante, y entendiendo que hay algunos aspectos positivos a pesar de lo
comentado, votaremos favorablemente los acuerdos a excepción del tercero y del
cuarto que votaremos en contra por lo ya expuesto. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Para posicionar al grupo municipal socialista sobre una
moción que lleva por título “moción para la prevención de los riesgos para la salud y
del abuso a los consumidores de la pseudoterapias sin base científica”.
Lo de dedicarse a la política local te ofrece estas oportunidades o estas cuestiones,
que parece que tengamos que saber de todo y realmente es francamente complejo.
Hay cuestiones ideológicas, cuestiones de posicionamiento político en las que
evidentemente pertenecemos a partidos políticos, tenemos una base ideológica
más o menos sólida, cada uno a su buen saber y entender, pero que te sirven para
ir saliendo, o el conocimiento o la práctica en la gestión te ayuda a conocer algo de
alguna cosa. Pero no, aquí hay que saber de todo y aquí nos estamos metiendo, yo
creo, en un tema francamente complejo, muy complejo.
En la moción y algún compañero lo decía en alguna intervención anterior, se
mezclan muchas cosas. Por ejemplo, hay un par de acuerdos en los que instan al
gobierno municipal a que antes de poner en marcha cualquier actividad, hablan del
centro de medicina tradicional china en la fábrica Godó y Trias y demás, que antes
de eso que contemos con Salud y que tengamos los permisos. ¿Ustedes se creen
que se abre una clínica odontológica en la calle Barcelona sin que tenga los
permisos de Sanidad?, ¿de verdad ustedes creen que este gobierno hace eso?
¿Ustedes creen que los servicios técnicos hacen eso? ¿Ustedes creen que una
clínica veterinaria no tiene permiso, no tiene permiso sanitario? Y ¿piensan que se
va a abrir un centro médico en un equipamiento municipal que no tenga la licencia y
que no tenga permiso? Hombre, es que plantean algunas cosas que es aquello de
decir, hombre, vamos a llevarlo al absurdo, vamos a llevarlo a lo contrario.
¿Ustedes se creen que se puede montar un centro médico sin autorización?
Como creo que es evidente que el objeto de esta moción no es velar por la salud de
los ciudadanos en su conjunto, sino es la habitual de obstruir la acción de gobierno,
de obstruir la voluntad de proyectos que vienen a la ciudad, de que se haga
desarrollo. Creo que ustedes presentan esta moción aprovechando que en un
momento determinado, desde el gobierno del estado, se hace una mención, oigan,
vamos a ver esto de las terapias, de la no medicina occidental clásica, vamos a ver
cómo está eso y vamos a ver si podemos ordenarlo y vamos a poner orden ahí.
Ustedes cogen el rábano por las hojas y dicen, pues eso, que no se abra el centro
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de medicina tradicional china en Europa en L’Hospitalet, no vaya a ser que esto
resulte que va bien y beneficie a la ciudad, pues vamos a ir por ahí.
Pues miren, entonces ustedes deciden con conocimiento de causa, entiendo, el que
yo no tengo, ya me declaro absolutamente iletrado en el asunto, pero con el
conocimiento que ustedes tienen, pues dicen, oiga esto no puede ser. Miren, el
Departamento de Salut de la Generalitat, en un decreto del 30 de enero del 2007,
aquí se regulan todas las terapias naturales y hace expresa mención a la medicina
tradicional china y tal como planteaban algunos de mis predecesores, como
medicinas de tratamientos complementarios, siempre.
Pero es que nadie, yo no he oído a nadie de la medicina tradicional china, decir que
si en la China alguien se parte la tibia y el peroné le dan una infusión, yo no se lo he
oído a nadie. Hay la medicina clásica, se hace eso y la medicina tradicional
complementaria es fundamentalmente preventiva y en los casos de rehabilitación,
ayuda a mejorar por un lado las rehabilitaciones y por otro lado, a aminorar los
efectos secundarios que algunas terapias tienen tal como se ha mencionado, como
es en el caso de la radioterapia o de la quimioterapia, porque si también se piensan
que en China cuando alguien tiene un cáncer le dan una infusión, creo que están
ustedes equivocados, seguramente poco viajados.
Miren, luego además tenemos que la Universidad de Barcelona tiene, como
ustedes saben, firmado un convenio con el centro de medicina tradicional china, se
están estableciendo dos masters, no les voy a aburrir, está toda la documentación
donde se validan todas las cuestiones desde el punto de vista médico, donde se
establecen cuáles son los diferentes tipos de acuerdo para qué sirve esa medicina
tradicional y lo que deja muy claro es que en el fondo lo que hay que tener es
profesionales bien instruidos, profesionales bien dotados.
Pero miren, todo eso está ahí en el mundo y tenemos centros… miren, yo me he
tomado… como no sé, me he leído la estrategia de la OMS sobre medicina
tradicional 2014-2023. Yo no sé si ustedes se lo han leído, se lo recomiendo si les
interesa el tema porque es francamente interesante. Les voy a decir algunas cosas
que dice este informe: más de 100 millones de europeos utilizan actualmente la
medicina tradicional complementaria; el número de usuarios es mucho mayor en
África, Asia, Australia y América del Norte; un amplio número de pacientes con
esclerosis múltiple recurren a tratamientos de medicinas alternativas, la prevalencia
del uso va del 41 por ciento en España, al 70 por ciento en Canadá y el 82 por
ciento en Australia. Seguimos: en Suiza la tasa media de utilización de la medicina
tradicional que está incorporada en el sistema público de salud desde el año 1990,
es del 49 por ciento.
Les recomiendo el estudio. Si no lo han podido tener, yo estoy dispuesto a
facilitárselo porque dice cosas francamente interesantes, pero todo eso, oigan, si lo
utilizamos como medicina complementaria, esa es la voluntad del hecho.
Pero miren, luego y alguna mención también se ha hecho les voy a explicar alguna
otra cosa, ¿saben qué es esto? -El Sr. Belver mostra una polsera-. Esto es una
estafa. Esto es una estafa. Y esto es lo que se vendía en este país.
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SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Mire, Sr. Fran Belver, nosotros teníamos confeccionada la moción mucho antes de
que viéramos que su gobierno decía que iba a actuar con potencia contra esas
pseudoterapias y que las iba a sacar de las universidades. Yo se lo garantizo.
Pero en cualquier caso, mire, es que no lo digo yo y usted hace alusión ahí a unos
señores que hacen un informe y demás, perfecto, ya dije yo que usted sacaría otros
informes que dijeran lo contrario de lo que yo digo, pero es que no lo digo yo, es
que lo dice la Unión Europea a través incluso de sus propios representantes. Mire lo
que dice aquí Soledad Cabezón, eurodiputada socialista, es necesario poner coto a
la proliferación de pseudoterapias en la Unión Europea. Mire lo que dice su
gobierno, el gobierno lanza una ofensiva inédita contra las pseudoterapias. Mire lo
que dice la comunidad científica, el colegio de médicos, miles de muertos al año por
pseudoterapias en España. No, no, esto no lo digo yo, está aquí, está
documentado, igual que usted tiene documentos yo también tengo. Pacientes de
cáncer que también usan pseudoterapias duplican su riesgo de morir, también lo
dicen 440 médicos, que tienen obviamente su titulación y se supone… no se
supone, estoy seguro que tienen titulación y conocimientos científicos para poder
decirlo.
Luego dicen, las medicinas alternativas aumentan hasta un 460 el riesgo de muerte
en pacientes con cáncer. Carta abierta de 400 médicos, las pseudoterapias matan.
Todo esto son documentos de la comunidad científica. Aquí, otro reportaje en ABC
de un colegio de médicos también, ni una muerte más por las pseudoterapias y hay
que leerlo todo, es muy largo, no me daría tiempo obviamente. Y dice otro grupo,
estas son las muertes por cáncer que causa la homeopatía y otras medicinas
alternativas.
Mire, aquí lo que le estamos diciendo al gobierno es que no facilite esas cuestiones
y mucho menos que ceda espacios públicos para empresas privadas, para que
vengan aquí a hacer negocios con una historia que está poniendo en cuestión hasta
su propio gobierno. No le estamos diciendo y efectivamente habrá alguna terapia,
no estamos descalificándolo absolutamente todo al cien por cien, pero sí es cierto
que hay documentación, como usted me saca esa, yo saco otra, que avala lo que
estamos diciendo aquí y ya le garantizo yo que nosotros no hemos hecho pasar el
Pisuerga por Valladolid para traer esta moción. La teníamos confeccionada antes,
lo que pasa que sí es verdad que su propio gobierno nos ayuda a decir que cuidado
con esto y en el fondo la moción lo que quiere y lo que pretende, es poner el acento
sobre estas terapias o pseudoterapias que se llaman medicinas, pseudomedicinas
que hacen daño a la salud de las personas.
¿Quiere decir eso que todas, absolutamente todas, hacen daño? Hombre, pues si
te tomas tú una manzanilla, pues seguramente no, aunque puede estar
contraindicada si una persona tiene otro tipo de patología que no se conoce, porque
no todas las hierbas actúan en sentido favorable, hay algunas que matan. De
manera que al final, lo que estamos discutiendo aquí es una cosa que va más allá
de esto que también es importante, que es que ustedes no le cedan a una
multinacional, sea del signo que sea, para que venga aquí a hacer negocio,
hurtándonos los espacios públicos que tenemos, porque tenemos otras cuestiones
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donde dedicarlos que para nosotros daría mucho más servicio a nuestros vecinos y
vecinas. Este es el quid de la cuestión, todo lo demás es algo que abunda en el
asunto y que nos pone un prevengan, porque encima además de venir aquí a hacer
negocio porque tengan en cuenta que eso es pagando.
Estamos cansados de ver gente que ha abandonado la medicina tradicional porque
alguien les ha dicho que aquello o lo otro los va a curar y se agarran a un clavo
ardiendo cuando ven que se les va la vida. ¿Saben lo que hacen? Adelantar su
muerte y complicarle la vida a los profesionales de la medicina, a los que están
cualificados para ello, a los que tienen un montón de años de estudio y esto es lo
que queremos hacerle ver al gobierno, que cuidado con eso.
Pero además no les cedan ustedes un espacio público a quien viene a hacer
negocio a nuestra ciudad a costa de la salud. Este es el quid de la cuestión y
ustedes lo saben y se andan por los cerros de Úbeda, buscando los tres pies al
gato para no ir al quid de la cuestión. Dígannos que ustedes quieren favorecer los
negocios a este tipo de pseudoterapias y que los prefieren antes que ayudar a su
ciudad para que tenga un equipamiento de 15.000 metros cuadrados, icono de la
ciudad para tener unas buenas guarderías, de 0 a 3 años, para tener unas buenas
residencias para personas mayores que hacen mucha falta. Por eso he dicho
muchas veces que tenemos que exiliarlos, sacarlos de aquí, porque no hay. Ese es
el quid de la cuestión.
No se ande por los cerros de Úbeda sacando informes que contradicen lo que yo
digo aquí, porque aquí vamos a empatar. ¿Quiere usted que empatemos? Pues
empatamos. Hay a favor y en contra, pero en lo que no empatamos, en que ustedes
le hurtan a la ciudad un equipamiento público de 15.000 metros cuadrados que
hace falta para otras cosas y que ponen ustedes el carro delante del buey, ustedes
todo lo identifican con negocio y no solo es negocio, Sr. Fran Belver. Hay más
cosas, hay personas en esta ciudad y si lo que ustedes quieren es que aquí se
invierta, que inviertan de verdad, no a costa de los vecinos, no facilitándoles
equipamientos públicos. Esa es la cuestión.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Simplement en el cas de la moció 22 per acabar de remarcar un parell de
qüestions. Dins del contingut de la moció, de la 22 i to i que s’hi passa de puntetes
al mateix text de la moció, trobem a faltar el risc real que ara per ara està afectant
aquest canvi de tendència. L’addicte al joc, està lluny ja de ser el jugador de mitjana
edat de les màquines escurabutxaques dels bars, que també existeix. L’addicte al
joc ara és un jove que juga online al pòquer o que fa apostes esportives de
qualsevol tipus mitjançant aplicacions al mòbil o visitant aquest negoci que envaeix
cada cop més els nostres barris, que són les cases d’apostes esportives i parlem en
masculí, perquè majoritàriament afecta a homes joves.
Per tant, des d’aquest grup municipal, volem posar el focus també en la
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responsabilitat dels clubs esportius professionals, dels mitjans de comunicació que
donen altaveu cada dia a la promoció i publicitat d’aquestes cases d’apostes i joc
online, en horaris de màxima audiència, dels jugadors d’aquests mateixos clubs,
dels entrenadors professionals, dels periodistes i d’altres personatges famosos que
presten la seva imatge al blanquejament de les apostes esportives com a negoci.
Tanmateix, també li volíem preguntar al propi grup i abans se’ns ha passat, si
aquestes cases d’apostes esportives estarien incloses al seu quart acord que parla
de modificar l’ordenança, els llocs físics d’aquestes cases d’apostes, quan parlen de
modificar l’ordenança que regula els establiments de joc. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
A ver Sr. Miguel García, usted en la moción esta de que va, ¿de salud o del
proyecto de medicina tradicional china en la Godó i Trias? Es que a usted la salud
le importa, no le importa nada, no le importa nada y usted ha aprovechado esa
circunstancia para traer a colación lo otro, porque en el fondo usted es a dónde
quiere ir, que es lo que yo le decía en mi primera intervención, usted quiere ir, tengo
una oportunidad de cogiéndome a no sé qué, intentar poner en cuestión un
proyecto que se está desarrollando en la ciudad, porque esa es su manera de
hacer.
A usted ni la ciencia ni la salud ni las pseudoterapias, porque todo eso que usted ha
dicho, ¿la medicina tradicional china por dónde sale?, ¿por dónde sale? Yo no lo he
visto en ningún sitio, en ningún sitio. Pero usted es igual, ya le va bien y tal, y le he
insistido. Mire, esto usted lo conoce, yo soy consciente de que usted esto lo
conoce. -El Sr. Belver mostra una polsera-. Esto usted sabe que no tiene ninguna
base científica. Esto fue proclamado en su momento en los años 80 y 90 en
España, se vendieron muchísimas pulseras de estas características y fueron
calificadas como una estafa a lo largo de los años en muchos sitios. Cuándo usted
producía y distribuía esto, ¿la parte científica quien la aportaba, usted o su cuñado?

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.
SRA. ALCALDESSA
Sr. García, un momento, un momento. Tranquilidad. Cuando acabe el Sr. Fran,
seguirá usted.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí. Por tanto, no venga ahora a decir que lo que le preocupa es la ciencia porque
no, no es así. A usted esta moción, pero si es que además en su relato, si usted lee
la intervención que acaba de hacer ahora, la anterior que ha hecho, usted en
ningún momento decía, yo tengo documentación que avala la pseudoterapia, lo
decía, pero a partir de ahí en lo que insiste, en lo que le reclama al gobierno
municipal es en que no ceda el espacio, porque les terapias porque… oiga, le
insisto, si se pone en marcha un centro de salud en un equipamiento público o en
un equipamiento privado, una clínica de oncología, lo que sea, todo tiene todos los

…/…

130

permisos.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Mire, yo le emplazo a usted a que demuestre lo que acaba de decir. No vale juego
sucio, malas artes no valen aquí. Porque usted no tiene ni idea de lo que está
diciendo ahí, no tiene ni idea, pero mala fe sí tiene mucha.
Mire, le he dicho a usted que esto que dice que la medicina tradicional china y tal,
¿sabe usted lo que utilizan ellos para curar el cáncer? Está puesto ahí en sus
tratados lo que dicen, pues mire, nada menos que usan aguijones de abeja contra
el cáncer, aguijones de abeja contra el cáncer. Eso son pseudoterapias y engañar a
la gente y hay un montón, no le puedo relatar todo porque es muy largo, pero
efectivamente una parte de razón se la voy a dar.
A nosotros nos preocupa la salud evidentemente y al mismo tiempo nos preocupa
que encima que se va a maltratar, creo yo, y que se va a hacer negocio en nuestra
ciudad con pseudoterapias, encima todavía lo hagan a costa de los vecinos de la
ciudad. Este es el quid de la cuestión y usted lo sabe y se lo he dicho antes y se lo
tengo que decir 40 veces. No desvíe usted la atención, a mí me preocupa la salud
como supongo que a mucha gente y me preocupa que engañen a la gente,
diciéndole que van a poner aquí una cebolla encima de la cabeza, que se meta
debajo de la cama y que mañana se le ha quitado el cáncer de cabeza. Eso ha
pasado y pasa. Eso es pseudoterapia, hay gente que se lo cree. Y al final, rece
usted tres padrenuestros también por si acaso, porque ya implementa un poquito
más esa terapia.
Pero mire, a mí lo que me enerva y me duele es que ustedes nos quieran vender
aquí una historia, cuando saben y niegan la evidencia de los temas de las
pseudoterapias. Y ya le he dicho, si usted tiene informes en contra, vamos a
empatar, pero lo otro queda ahí. Pero ante la duda obviamente lo que no podemos
es permitir eso. Lo que más duele aquí es que ustedes estén haciendo lo que
hacen con la ciudad, negándole la posibilidades que tiene de tener equipamientos
para los vecinos y vecinas y eso se lo he dicho muchas veces, no es la primera vez
que se lo digo, se lo vengo diciendo desde que ustedes presentaron el proyecto,
que les ha permitido a ustedes darse un viaje por China y que la Sra. Alcaldesa
duerma en hoteles de 500 euros la noche y que los paguen los vecinos. Eso
también es cierto, que aún no me ha demostrado porque cobró ese dinero.

SRA. ALCALDESSA
Quedaría aprobada la moción número 22, si no hemos contado mal y la número 21
quedaría rechazada. Pasamos a las mociones de Iniciativa per Catalunya-VerdsEsquerra Unida- Alternativa.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjada la
moció número 21 i aprovada la 22, amb el resultat de la votació que es recull a
continuació en cadascuna d’elles.
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MOCIÓ 21.- PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD Y
DEL ABUSO A LOS CONSUMIDORES DE LAS PSEUDOTERAPIAS SIN BASE
CIENTÍFICA.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, essent rebutjada en la seva totalitat, segons el
detall següent:
a) Acords PRIMER, TERCER, QUART I CINQUÈ: han estat rebutjats amb 16
vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito;
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i de la REGIDORA i REGIDOR
NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza;
amb 5 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i amb 6 vots
d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro;
assistents presents en el moment de la votació.
b) Acord SEGON: ha estat rebutjat amb 16 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 7 vots a favor dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i amb 4 vots
d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en
el moment de la votació.
c) Acord SISÈ: ha estat rebutjat amb 16 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 6 vots a favor dels
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representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez i amb 5 vots d’abstenció dels representants d’ERCAM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP,
Sra. Sonia Esplugas González i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sr. Francisco
Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el
moment de la votació.

MOCIÓ 22.- PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN AL JUEGO
Y OTRAS ADICCIONES CONDUCTUALES
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, resultant aprovada íntegrament, segons el detall
següent:
a) Acords PRIMER, SEGON I SISÈ: han estat aprovats amb 25 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i amb
2 vots en contra de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el moment
de la votació.
b) Acords TERCER I QUART: han estat aprovats amb 14 vots a favor dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez, del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i amb
13 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i
de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón
Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el moment de la votació.
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c) Acord CINQUÈ: ha estat aprovat amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i amb
4 vots en contra dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el moment
de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
VISTO el Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de juego en
población clínica española del año 2017, Coordinado por la Dirección General de
Ordenación del Juego (Con la participación del Hospital Universitario de Bellvitge, el
Institut Català de la Salut y el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya),
que proporciona información y conclusiones relevantes en relación con los perfiles
psico-sociales más afectados por los trastornos en la actividad de juego, tanto en
hombres como en mujeres, así como los principales predictores de la severidad y
afectación de dicho trastorno.
La radiografía que arroja este estudio en cuanto al perfil de los jugadores
problemáticos (grupos de alto riesgo) en nuestro país es el de un hombre soltero,
activo laboralmente, que no dispone de ayudas sociales, que presentó un inicio
precoz de la conducta de juego y padece problemas relacionados con la salud. El
informe señala que la media de edad de inicio en el juego en nuestro país es a los
21 años, habiéndose iniciado en el juego el 36% de los encuestados antes de los
18 años.
ATENDIDO que el Pleno de este Ayuntamiento aprobó, en sesión del 27/01/2010,
un Plan Local de Drogodependencias, en el que se recogía, de acuerdo con la
información extraída de los medios de comunicación, “el abordaje de un marco de
trabajo integral en relación con las drogas y su consumo desde diferentes ámbitos:
sanitario, social y educativo, entre otros”. Que el Plan Municipal de Salud 20162019, cuyo contenido no se ha encontrado en la web oficial del Ayuntamiento,
incluye (en un total de 7 páginas) un Plan Municipal de Drogodependencias 20162019; en dicho documento no se aborda la problemática de la adicción a los juegos
de apuestas ni, al más genérico, de adicción a las TIC.
ATENDIDO que, en relación a lo citado, la Ciudad de Barcelona cuenta con un Plan
de Acción sobre drogas 2017-2020, en el que destaca la incorporación, por primera
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vez, de la atención y el tratamiento de las adicciones comportamentales en
población adolescente y joven, poniendo especial atención en el juego patológico
ligado en las tecnologías.
En la dirección de lo descrito en el párrafo anterior, se ha manifestado la Delegada
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Azucena Martí; quien en su
comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para exponer las
actuaciones en políticas de adicciones que va a llevar a cabo el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, destacó la voluntad del Gobierno de incluir
en el Plan Nacional sobre Drogas a la ludopatía. El nuevo Plan de Acción “abordará
cuestiones relacionadas con el uso compulsivo de internet, juego online y
presencial con dinero, apuestas deportivas y juegos de azar o videojuegos”.
ATENDIDO que El Plan de Acción sobre adicciones 2018-2020 (en el marco de la
estrategia nacional sobre adicciones 2017-2024); recoge, entre otros objetivos: La
Revisión de la normativa actual sobre juego y casa de apuestas en locales y online
en relación a la accesibilidad y promoción, especialmente la dirigida a proteger a las
y los menores y a las poblaciones más vulnerables, incluyendo regulación de
publicidad del juego de apuestas. (Página web del Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social).
ATENDIDO que la Generalitat de Catalunya, mediante Decreto 240/2004, de 30 de
març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris
aplicables a la seva planificació, ha establecido, siguiendo criterios de protección a
los colectivos más vulnerables, un número máximo de autorizaciones y las
distancias mínimas que han de existir entre bingos y salones de juego o tipo B, en
todo el territorio de Cataluña:
“Article 7.Bingos
7.1 Es limita a 75 el nombre d'autoritzacions de sales de bingo per a tot el territori
de Catalunya.
7.2 No es pot autoritzar el trasllat ni la instal·lació de noves sales de bingo quan
existeixin altres sales autoritzades dins un radi de 1.000 metres des de la ubicació
pretesa. Aquesta distància es mesura des del punt central de la porta d'accés a la
sala; en el supòsit en què la porta d'accés a la sala no coincideixi amb l'entrada a
l'edifici on s'ubica la sala, la distància es mesura des del punt central de la porta
d'accés a la sala. En cap cas no es poden autoritzar noves sales ni ampliacions de
les ja existents que superin el nombre total resultant de 600 places d'aforament.
Article 14.Salons de joc
S’estableix en 126 el nombre d’autoritzacions de salons de joc o tipus B per a tot
el territori de Catalunya. Quan es produeix l’extinció de l’autorització d’algun saló de
joc o tipus B se’n pot autoritzar la instal·lació d’un de nou, tot garantint els principis
d’igualtat i publicitat, d’acord amb el procediment establert en el Reglament aprovat
pel Decret 37/2010, de 16 de març, sense perjudici del supòsit de transmissió, que
es regeix pel que disposa l’article 22 del Reglament citat. No es pot autoritzar el
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trasllat ni la instal·lació de nous salons de joc quan existeixen altres salons
autoritzats dins un radi de 1.000 metres des de la ubicació pretesa. Aquesta
distància es mesura des del punt central de la porta d’accés al saló; en el supòsit en
què la porta d’accés al saló no coincideixi amb l’entrada a l’edifici on s’ubica el saló,
la distància es mesura des del punt central de la porta d’accés al saló”.
Las citadas limitaciones administrativas a la proliferación de locales de apuestas de
forma presencial (número de autorizaciones y distancias mínimas exigidas), no se
ven acompañadas de las pertinentes medidas en las que se determinen los
objetivos y acciones reales de carácter preventivo para combatir las adicciones. El
Plan Integral de Atención a las Personas con Trastornos Mentales y Adicciones,
Estrategia 2017-2019, No propone medidas o estrategias de carácter preventivo
para las patologías ligadas a las apuestas, o a las más genéricas de las TIC.
A las anteriores carencias, hay que sumar, de acuerdo con los datos facilitados por
la Direcció General de Tributs i Joc en la Memoria 2017, la problemática asociada a
los canales o red de establecimientos autorizados de venta. Son establecimientos
que se dedican a comercializar otros tipos de productos, y en los que el control de
la venta de productos vinculados a las apuestas a menores, no está sujeta a
controles específicos.
A 31 de diciembre de 2017 la red de puntos de venta seleccionados por la Entitat
Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) contaba con 2.102 detallistas como agentes
vendedores. En su mayoría se trata de estancos (41,4%) y bares, restaurantes y
cafeterías (22,5%); pero también hay una presencia importante de librerías y
papelerías (19,0%), y quioscos (7,9%).
ATENDIDO que la Ordenanza Municipal sobre Establecimientos de Concurrencia
Pública (B.O.P. de Barcelona núm. 26, de 26 de maig de 2007), establece en su
artículo 1 que la citada norma es de aplicación: “ als establiments de concurrència
pública que desenvolupin activitats culturals i socials, de jocs d’atzar, recreatius i
esportius, de restauració, d’hoteleria, esportives, d’exhibició, d’ambientació musical i
espectacles, i altres serveis o activitats anàlogues a les anteriors sempre que
aquesta activitat doni lloc a concurrència pública”.
En su artículo 7, define los establecimientos de juegos de azar, recreativos o
deportivos: “Tenen la consideració d’establiments de jocs d’atzar aquells locals
destinats a activitats de joc, com ara casinos, bingos, salons de joc amb maquines
recreatives tipus B i, en general, qualsevol establiment que tingui instal·lades més
de dues màquines recreatives tipus B. (regulades pel Reglament de màquines
recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 28/1997, de 21 de gener). Tenen la
consideració de salons recreatius, aquells locals que disposen de més de dues
maquines recreatives tipus A. Tenen la consideració de salons esportius, aquells
locals que disposen de més de tres maquines, tipus futbolins, billars i similars.
El artículo 9, apartados 3 y 4, de la citada Ordenanza, establece, entre otras, las
condiciones de emplazamiento: “3. Es prohibeix la nova instal·lació d’establiments
de jocs d’atzar, recreatius i esportius en un radi de 100 metres de distancia d’edificis
institucionals, religiosos, sanitaris i docents.
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4. Es prohibeix la nova instal·lació d’establiments de joc d’atzar, recreatius i
esportius en un radi de 100 metres de distancia d’altres establiments d’aquests
tipus ja instal·lats.
Desde el Grupo municipal de Ciudadanos entendemos conveniente incrementar la
zona de influencia de los centros de enseñanza reglada en relación con actividades
de salones de juego y bingos; es decir, se podría tomar como ejemplo la legislación
canaria, que ha establecido la prohibición de instalar salones de juego a menos de
300 metros de los centros educativos (en lugar del mínimo legal establecido por el
artículo 3.2 del Decreto 37/2010, de 16 de març, d'aprovació del Reglament de
salons recreatius i de joc, que se recoge en nuestra Ordenanza). El apartado cuarto
debería ajustarse a las previsiones de los artículo 7.2 y 14 del Decreto 240/2004, de
30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels
criteris aplicables a la seva planificació.
ATENDIDO que, en aras a potenciar los factores de protección y reducir los
factores de riesgo asociados al consumo o uso de drogas y otras adicciones
conductuales, la escuela está considerada como el entorno más importante para el
desarrollo de la prevención universal de las drogodependencias. La escuela es, por
tanto, un escenario clave para realizar intervenciones de promoción de la salud
(incluyendo la prevención de las drogodependencias y otras adicciones) a través de
programas y actuaciones dirigidas a las diferentes etapas educativas.
VISTAS la Ley15/1984, de 20 de marzo, del Juego; el Decreto 240/2004, de 30 de
març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris
aplicables a la seva planificació; el Decreto 37/2010, de 16 de març, d'aprovació del
Reglament de salons recreatius i de joc y la Ordenanza Municipal sobre
Establecimientos de Concurrencia Pública de nuestro municipio.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Grupo Municipal de
Ciutadans (Cs) del Ayuntamiento de l’Hospitalet,
ACUERDA:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno municipal a promover la programación de talleres
destinados principalmente a niños y adolescentes, en el marco de la promoción de
un estilo de vida saludable y de combate del consumo de drogas, para prevenir el
uso compulsivo de internet, juego online y presencial con dinero, apuestas
deportivas y juegos de azar, entre los alumnos de 2º Ciclo de Primaria, Secundaria
y Bachillerato.
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno de la Ciudad a desarrollar, en todos los medios de
comunicación municipales, campañas de concienciación para los progenitores y los
menores de edad sobre los riesgos que entraña el juego y las altas cifras de
ludopatía que se están registrando entre jóvenes.
TERCERO: INSTAR al Gobierno municipal a implementar un Plan de actuación
especial de la Guardia Urbana, en relación con las casas de juego y apuestas
(salones de juego y bingos) a fin de supervisar el correcto funcionamiento de los
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mecanismos de identificación de jugadores y, en su caso, detectar la presencia de
menores de edad que puedan haber accedido a estos establecimientos.
CUARTO: INSTAR al Gobierno municipal a que impulse la modificación de la
Ordenanza Municipal sobre Establecimientos de Concurrencia Pública, en el
sentido de:
1-Establecer la prohibición de instalar salones de juego o bingos a menos de 300
metros de los centros educativos (artículo 9.3 de la Ordenanza).
2- Modificar la distancia entre los locales de juego de azar previstas en el artículo
9.4 de la Ordenanza (Salones de juego y bingos), adaptándola a las previstas en
los artículos 7.2 y 14 del Decreto 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg
de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva
planificació.
QUINTO: INSTAR al Gobierno de la Generalitat de Catalunya a establecer
reglamentariamente un mecanismo de control de la identificación de las personas
que adquieran productos vinculados a las apuestas de la EAJA, que se
comercializan en estancos, bares, restaurantes, cafeterías, librerías, papelerías y
quioscos, a fin de evitar el acceso a los mismos por los menores de edad.
SEXTO: TRASLADAR estos acuerdos a la Alcaldía Presidencia, al Gobierno de la
Generalitat de Catalunya, a la Associació Centre Català d'Addiccions Socials,
Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados y a los Grupos
municipales de este Ayuntamiento.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVAPIRATES-E
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates de CatalunyaEntesa, números 23 i 24, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Té la paraula per part d’Iniciativa, Sra. González.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Una esmena merament formal a la 24. Incloure al tercer acord el destinatari de la
sol·licitud, sol·licitar a l’Autoritat del Transport Metropolità els estudis i informes que
corresponguin.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sí s’accepta.
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SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Una esmena a la mateixa, afegir un trasllat que seria a la Plataforma Stop Pujades
com a trasllat al quart.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Acceptem l’esmena.

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
El Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg va dictar al març de 2018 una
sentència per la qual condemna a Espanya a retornar la multa que, a canvi de no
ingressar a la presó, van pagar dos joves condemnats per cremar fa 11 anys una
foto del rei durant la Diada. La justícia europea considera que aquesta actuació va
ser “una expressió simbòlica de la crítica política” i que els tribunals espanyols,
l'Audiència Nacional i el Tribunal Constitucional, van vulnerar l'article 10 de la
Convenció Europea de Drets Humans relatiu a la llibertat d'expressió.
El Codi Penal ofereix més protecció a la Casa Real que a qualsevol altra institució o
ciutadà de l'Estat, a través del delicte d'injúries a la Corona. Per contra, el Tribunal
Europeu de Drets Humans (TEDH) té una jurisprudència molt clara i sòlida, en virtut
de la qual els ordenaments no poden atorgar una protecció especial i qualificada als
seus càrrecs i institucions més importants sinó més aviat al contrari, han de
permetre un major grau de crítica.
La llibertat d'expressió és “la pedra angular de totes les societats lliures i
democràtiques”. Nacions Unides diu que: “totes les figures públiques, fins i tot les
que exerceixen els càrrecs polítics de major importància, com els caps d'estat o de
govern, poden ser objecte legítim de crítiques i oposició política”.
El Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució per reprovar el comportament
del Rei pel seu discurs després de l'1 d'octubre de 2017, on va encoratjar la
confrontació i la tensió. Una actitud irresponsable que va estar acompanyada d'un
to dur i indesitjable. A aquesta reprovació se li ha unit la de l'Ajuntament de
Barcelona i després d'altres arreu l'Estat.
Davant l'acord del Parlament, el Consell de Ministres va acordar demanar al Consell
d'Estat que emetés amb urgència el seu dictamen preceptiu per impugnar-ho
davant el Tribunal Constitucional, doncs el Govern considerava "políticament
inacceptable" la proposició aprovada. A pesar que el Consell d'Estat ha recomanat
no acudir al Tribunal Constitucional, declarant que el Parlament és lliure de fer
judicis polítics, el govern ho ha desoït i va anunciar el passat 26 d'octubre que
interposarà un recurs contra el Parlament.
Destaquem també que arran dels enregistraments de Corinna, donades a conèixer
per diversos mitjans de comunicació, hi ha indicis més que suficients per iniciar
aquesta recerca al monarca emèrit. Després d'una primera denegació de la Taula
del Congrés on s'al·legava que la inviolabilitat del cap d'estat impedia aquesta
recerca, cosa que no compartim, el passat dimarts 23 d'octubre de 2018 es va
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denegar una segona petició. En ella se sol·licitava investigar a D. Juan Carlos de
Borbó des de la seva abdicació en 2014, quan formalment va deixar de ser
inviolable per estar únicament aforat.
Resulta del tot inajornable materialitzar una reivindicació democràtica bàsica en
aquest país com és la realització d'un referèndum sobre monarquia i república.
Demanem al Ple assolir els següents acords:
Instar al Govern de l'Estat a derogar el delicte d'injúries al rei i a la casa real dels
articles 490.3 i 491 del Codi Penal, igualant la protecció penal de l'honor d'aquesta
figura a la de la resta de ciutadans.
Rebutjar i condemnar el posicionament del Rei Felipe VI i la seva intervenció en el
conflicte català, així com la seva justificació de la violència per part dels cossos
policials l'1 d'octubre.
Reafirmar el compromís amb els valors republicans i apostar per l'abolició d'una
institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.
Instar al Govern i al Congrés dels Diputats al fet que es permeti investigar en seu
parlamentària les accions realitzades per D. Juan Carlos de Borbó des de l'any
2014, moment en què deixa de ser inviolable jurídicament, i sobre qui recauen
indicis suficients de delicte.
Instar al govern a convocar un referèndum d'acord a la Constitució perquè els
ciutadans puguem decidir entre monarquia i república.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Recentment l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat provisionalment la
modificació de l’ordenança reguladora del tribut metropolità amb el propòsit de fer-lo
efectiu en els 18 municipis que pertanyen a la corona 2 del sistema tarifari integrat.
Aquesta modificació respon, entre d’altres motivacions, a la voluntat per part de
l’AMB d’integrar aquests 18 municipis a la corona 1.
La previsible integració d’aquests municipis a 1 de gener de 2019 posarà de nou en
evidència la disfunció en el sistema actual de corones que penalitza a ciutadania
resident a determinats municipis que des d’un criteri de temps i distància de
recorregut genera encara més greuge.
Són molts els municipis que de manera reiterada han exigit la redefinició de les
zones en considerar que l’assignació a la zona no ha estat definida en base a
criteris de mobilitat i sostenibilitat del sistema.
L’anomenada T-Mobilitat ha de venir a resoldre aquest problema derivat de la
zonificació, a priori amb un nova ordenació superadora de l’actual sistema que
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permetrà una definició més ajustada i lògica que l’actual, amb un mètode basat en
el post-pagament per distància recorreguda i temps.
El projecte de la T-mobilitat, adjudicat el darrer trimestre del 2014, ha patit diversos
ajornaments per la seva posada en funcionament, el darrer a finals de 2018, amb
un nou horitzó previst pel 2019, però sense data concreta.
L’empresa adjudicatària de la implantació del sistema, SocMobilitat, constituïda per
Indra, CaixaBank, Fujitsu i Moventia està incomplint els terminis i ja ha estat objecte
de dues sancions per part de l’ATM a causa dels retards en el calendari.
És palesa i manifesta la incapacitat de fer complir els calendaris previstos pel
desplegament de la T-Mobilitat, d’altra banda anunciada reiteradament i postergada
tantes altres.
Per això demanem al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat la implantació de la T-Mobilitat durant
l’any 2019 amb el benentès que aquesta es farà efectiva amb un nou sistema
tarifari i de pagament que deixi enrere l’actual basat en zones, que a totes llums
s’ha demostrat injust i discriminatori.
SEGON.- Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del
Transport Metropolità el calendari d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb
concreció de les diferents fases de desplegament i execució.
TERCER.- Sol·licitar els estudis i informes que corresponguin per valorar tots els
incompliments i si s’escau les sancions i la revisió del contracte amb l’empresa
adjudicatària de la T-Mobilitat pels reiterats incompliments contractuals i actuar en
conseqüència si aquests retards són constitutius de rescissió del mateix.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
representació.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias Alcaldesa. La moción 23, la moción para que se derogue el delito de
injurias a la corona, creo que en esta voy a ser bastante claro, no puede existir
igualdad y justicia social bajo una monarquía, es imposible. En un país donde un
señor por nacer Borbón tiene mayor protección y privilegios que el resto de los
mortales, no podrá haber jamás ni igualdad ni justicia social. Que el código penal de
un país democrático recoja un artículo de delito de injurias, única y exclusivamente
destinado a un señor de apellido Borbón y a los miembros de su casa, es un ataque
a la democracia y a los derechos y libertades del resto de la ciudadanía. Nuestra
democracia tiene ya 40 años, debe empezar a madurar y será realmente difícil que
lo haga, si lo debe hacer bajo una institución tan patriarcal, anacrónica y desigual
como es la monarquía. Por supuesto votaré a favor.
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Essent les 21:20 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència el Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.
Respecto a la moción para la implantación de la T-movilidad, tengo mis dudas
sobre… al final gran parte de la responsabilidad la tiene en parte también Entesa,
porque está tanto en el Área Metropolitana como en la ATM. Entonces parte de la
responsabilidad de que todo esto salga adelante no va a ser solo de la Generalitat,
ya que aquí muchas veces decimos, no, no, la culpa es… hay que asumir las
corresponsabilidades y el partido al que ustedes representan también forma parte
tanto del gobierno en el Área Metropolitana, como forma parte de la dirección de la
ATM.
Más allá de todo esto, tampoco piden nada que no esté ni planificado, ni que ahora
sea debatible. Todos esos acuerdos que ustedes, todas las reclamaciones de la
ciudadanía en principio se deberían acoger a esa T-movilidad: el reajuste de las
tarifas de las zonas, la facilidad de uso, al final todas las reclamaciones están
recogidas ya en lo que será la T-movilidad. Nadie discute el modelo.
Entonces no entiendo, no sé si lo que vienen a hacer son políticas de las
necesidades, al final, de la gente. La T-movilidad es una urgencia que se tiene que
poner en marcha ya, porque además la modernización del sistema de transporte
público, vamos tarde en eso. Lo que yo les insto es a dejar de presentar mociones
en cosas de la que ustedes gobiernan y forman parte y se pongan a trabajar en que
esto sea una realidad para los usuarios. Voto en contra.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de la moció 23 i en contra de la 24.

SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Yo en contra de la 23 y a favor de la 24.

SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
En contra de la 23 i a favor de la 24.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, les dues mocions, en els dos casos votarem per separat els acords. En la
primera votarem a favor de tots els acords excepte en el cinquè. Nosaltres som
republicans i republicanes i vam votar el passat 1 d’octubre i vam votar república.
Ens abstindrem d’aquest cinquè acord.
En la segona, la 24. En aquesta ocasió, també votarem per separat els acords i
avanço que ens abstindrem del primer i del segon i acceptant l’esmena que hem fet
al principi votarem a favor tant del tercer com del quart.
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Fem aquesta abstenció dels dos primers punts, en la majoria dels seus acords,
perquè creiem i considerem que aquesta moció no aborda la realitat de la mobilitat
entre municipis, no aborda un canvi de sistema tarifari, de zones tarifàries i de
mobilitat integral, redefinint el transport com un servei públic accessible, al nostre
entendre, per a les classes populars.
Creiem que tot el projecte de la T-Mobilitat, per com ha estat concebut i
desenvolupat, és un projecte d’engrunes, de revestiment de façana només, i
d’enriquiment d’empreses privades com ara són, les que s’han dit fa un moment,
Indra o Caixabank.
És per això que ens abstenim del primer acord, que parla de la implantació
d’aquesta T-Mobilitat al 2019, amb el benentès que porta associat un nou sistema
tarifari i redefinició de zones. Segons el nostre anàlisi de la documentació associada
a la T-Mobilitat, en cap moment del projecte s’hi especifica que així sigui. El canvi
només va adreçat a més ús és igual a més descompte, i a integrar alguns municipis
de la zona 2 a la 1, és a dir engrunes o pegats polítics, com li vulguem dir.
I votem a favor de l’acord tercer, bàsicament no tant per les sancions per
incompliment, sinó per la revisió d’un contracte que emmascara una injecció de
capital privat i de control d’empreses privades, sobre un servei públic com és el
transport, i per tant, per a nosaltres l’objectiu d’aquesta revisió ha de ser la rescissió
del contracte.
Fem nostres les conclusions resumides al manifest de la plataforma Stop Pujades,
que ja ens deien fa temps que qualsevol nou sistema de gestió del transport públic,
sigui de propietat i gestió públiques, la participació ciutadana en la implantació del
nou sistema de la T-Mobilitat, que ha de ser un procés transparent, controlat i vigilat
des de les administracions i la societat; i que no es permeti que un consorci privat
pugui arribar a gestionar la privacitat personal en l’àmbit d'un servei públic com és
el transport. Gràcies.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En quant a la moció de la derogació del delicte d’injúries a la corona i per reafirmar
el compromís pels valors republicans, votarem per punts, però volíem fer unes
quantes consideracions. Des de la democràcia hem tingut, a vegades falsa
democràcia, hem tingut dos reis, Juan Carlos I i en Felip VI. Poden semblar iguals
però són substancialment diferents.
El primer, com a mínim, durant un temps va ser capaç de guardar els mobles amb
el tema del 23-F, i unes persones militars i la Guàrdia Civil que van entrar al
Congrés de los Diputados, que van disparar trets i que l’exercit va treure tancs al
carrer, d’alguna manera no els hi va fer el joc i es va aliar al costat de la democràcia
i de seguir amb aquell procés constituent del 78 per tirar endavant la democràcia.
Després ha fet moltes altres coses que aquí alguna d’elles queda reflectida a la
moció.
Però en Felip VI no va fer això, sinó que directament davant d’una situació
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conflictiva, a diferència del seu pare que va intentar mediar, posicionar-se o com a
mínim teatralitzar i dissimular la situació, es va posar directa i clarament a favor
d’aquells que havien reprimit la democràcia anant a votar. Que pel senzill fet de
posar urnes, va defensar la situació de que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
agredís a les persones que anaven a votar, no que anaven armades. Anaven amb
una papereta per posar dins una urna, que anaven a votar i això ho van fer, encara
que algú es cregui que tots els vídeos que hi ha del dia 1 d’octubre són una
pel·lícula i que fotrem 15.000 capítols el dia de demà. No, no era una pel·lícula, era
veritat i en tenim una prova aquí a L’Hospitalet, a l’institut Vilumara, jo ho vaig
veure, no era una performance, no estaven gravant un capítol de Juego de Tronos,
era la Policia Nacional repartint castanyes, que ningú no s’equivoqui. Votaré a favor
del punt 1, 2, 3, 4 i 6 i en el cinquè m’abstindré. Jo, com ja s’ha dit aquí, sóc
d’aquests que no sé si virtuosament o virtualment ja he deixat de ser espanyol i sóc
republicà. Sí, sí, i no rigui, no rigui. Un pot ser el que vol ser. Li recordaré sempre
una cosa, sóc administrativament espanyol i res més. M’entén? I res més. I hi ha
molts que sent espanyols administrativament els hi falten molts altres condicionants.
Per tant, en aquesta moció tenim aquest posicionament.
Respecte de la T-mobilitat, votarem també per punts. Votem en contra del primer
punt donat que, com vostès ja saben, el mateix conseller de Territori i Sostenibilitat,
Damià Calvet, va admetre que la implantació d’aquest nou sistema, que ha de
suposar una revolució en el transport, s’endarrereix dos anys més i, si no hi ha més
entrebancs, funcionarà a partir del 2021, perquè forçar qualsevol altre calendari
seria posar en risc la qualitat del servei que es vol oferir i perquè es necessita fer un
canvi de model. Tot i així, l’aposta per posar en funcionament la T-mobilitat és una
aposta ferma, com ho demostra el fet que ja s’ha fet el primer pas cap a una per
quilòmetres i recurrència, tot creant una zona de tarifa plana, única, en un àmbit en
el qual hi ha diferents corones.
La resta de punts, entenem que estan directament relacionats amb la transparència
i el bon govern i, per això, els votarem a favor. En contra del primer i el dos i el tres
a favor i el quart també.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. Mire, señores de Iniciativa-Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa i
Pirates, yo no sé si son más cansinos Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y
la CUP con el tema de la independencia o ustedes con el tema de la república.
Yo creo que deberíamos ya pasar pantalla y empezar a trabajar en positivo, con
cosas de L’Hospitalet, cosas que realmente son necesarias y no estar cada cierto
tiempo, trayendo una moción relativa al tema de la república.
Ustedes insinúan en la moción que el hecho de pensar diferente o estar en contra
de la monarquía, que eso es delito y nosotros entendemos que no, porque si eso
fuera delito ustedes ya estarían en la cárcel. Y no es así. Por tanto, no está penado
pensar diferente o estar en contra de la monarquía, opinar en contra de la
monarquía, sino que está penado una serie de cosas, pero en el caso que ustedes
proponen no.
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Como he dicho en mociones anteriores, si es que aquí tampoco es el lugar. Yo creo
que debemos ir a Madrid, ustedes tienen, a través de la confluencia con Pablo
Iglesias, tienen un grupo parlamentario que puede presentarnos su moción y
exponer la misma que ustedes han traído aquí e intentar convencer al resto de
partidos políticos, de grupos parlamentarios, para que les den apoyo y finalmente
se consiga lo que ustedes pretenden. Eso es una posibilidad o la otra posibilidad es
ganar las elecciones generales y a partir de ahí, entonces ya empezamos con un
proceso de hacer un referéndum legal en el que se pregunte realmente sobre el
tema de la monarquía.
Como entenderán nosotros no compartimos ningún punto de los que se plantean en
la moción y por tanto votaremos en contra.
Respecto a la número 24, la votaremos a favor. Entendemos que es necesario
subsanar los problemas que ha habido respecto a la implementación de la Tmovilidad durante este tiempo, es preciso ordenar el pago en función de la distancia
recorrida y el tiempo.
Pero como ya se ha dicho aquí en este Pleno en relación a esta moción, ustedes
también tienen una responsabilidad, porque ustedes a través de la confluencia con
Ada Colau, ustedes están gobernando allí. Por tanto, sí que es verdad que hay una
parte que ustedes tienen razón, que se le puede derivar de la responsabilidad que
viene por parte de la empresa que no ha cumplido y que realmente hay que
sancionar o hay que pedir responsabilidades por ese incumplimiento, pero tampoco
ustedes pueden eludir su responsabilidad porque ustedes están gobernando allí, o
sea que algo también tienen que decir. Por tanto, nosotros la votamos a favor pero
es un sí crítico. Gracias.
Essent les 21:30 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Deia la senyora Sonia Esplugas que no era el lloc per debatre sobre el tema aquest
de la monarquia. Miri allò d’allà, jo crec que sí que podem debatre sobre qui
presideix el saló de Plens.
Com a republicans estem radicalment en contra d'una institució antidemocràtica,
hereditària i hereva de la dictadura, imposada per Franco, esquitxada i implicada en
diferents escàndols i trames corruptes, presumptament, i blindada amb privilegis
medievals.
Una institució representada per Felip VI, hereu de Juan Carlos I, que el paper que
va tenir en el 23-F, “el elefante blanco”, és més que qüestionable. Aquest Felip VI
que el 3 d’octubre va abdicar de representar als catalans, prenent partit per avalar
la repressió i la brutalitat policial contra la ciutadania.
Tota la nostra solidaritat amb aquells que són perseguits per cantar-li les quaranta
al Borbó, per denunciar la corrupció d'aquesta institució i que han hagut d'exiliar-se
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o que se'ls amenaça amb processos penals.
Nosaltres seguirem defensant la república catalana, perquè creiem que els catalans
i catalanes mereixem ser ciutadans i no súbdits, en una societat socialment més
justa, lliure i fraternal, una societat republicana. I perquè som fraternals, creiem que
amb la república catalana ajudarem a fer caure l'estaca de la monarquia, perquè
també volem el millor futur pels pobles d'Espanya. Per tant, votarem a favor de la
23.
I respecte a la moció 24, sobre la implantació de la T-Mobilitat, creiem que cal fer
autocrítica en el procés de desplegament de la T-Mobilitat, que ha patit diversos
endarreriments. Cal tenir en compte també la dificultat d'engegar un sistema tan
ambiciós com aquest i complex com és l’Àrea Metropolitana, amb molts municipis,
amb diferents transports i operadors, integrat per 75 empreses i que donarà servei a
5,7 milions d'habitants.
Però és absolutament necessari canviar el model i el sistema tarifari que tenim, i
avançar cap al títol únic, de prepagament, personalitzable, i deixar enrere el sistema
de zones i abonaments actual, cap a un sistema basat en l'ús i el quilometratge,
com ja existeix a moltes altres ciutats del món.
Per això és important, per una banda, tenir en compte que els terminis s'han de
poder complir, atenent a aquesta complexitat. En aquest sentit, l’àmbit tecnològic es
començarà a desplegar el 2019 i l'eliminació definitiva de les zones tarifàries podrà
ser una realitat el 2021.
I per l'altra, respecte als incompliments contractuals, cal fer un exercici de
transparència en la gestió dels recursos públics i per això ens sembla correcte i
pertinent el tercer acord, demanant a l'ATM els estudis i informes per valorar els
incompliments i valorar en aquest cas el desenvolupament d’aquesta adjudicació en
la línia de la moció que es va aprovar al Parlament de Catalunya sobre
infraestructures i transport públic, el passat 8 de novembre. Votarem a favor. Moltes
gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Bueno, más de lo mismo. Y venga aquí a aburrir al personal con
las mociones recurrentes en contra de todo lo que huela a España, en contra de
todo lo que a algunos señores les parezca que deben imponer y no piensan que
hay gente que también piensa distinto, pero la cuestión es traer aquí mociones de
este tipo.
A ver si se enteran de una vez ya, que el pueblo soberano decidió que la forma
política del estado fuese la monarquía parlamentaria, fue el pueblo el que lo dijo
aunque ustedes digan que no. Eso está ahí. La forma política del estado se puede
cambiar, pero se necesita una mayoría amplia de la que por el momento ustedes no
disponen. Tan demócratas que son, lo que tienen que hacer es luchar a ver si son
capaces y llevar al Parlamento español, que es el que nos representa y tiene la
soberanía delegada por todos los que lo votan, para cambiar eso.
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Quieren cambiarlo por la puerta de atrás, liando la traca, metiendo follones y
armando la de San Quintín y eso hay que hacerlo desde la democracia,
convenciendo, que la democracia es convencer. Y ya está bien hombre, no se
puede hacer… consigan lo que necesitan, que es la mayoría de la cámara
cualificada, que lo dice la ley también, está previsto y entonces ya veremos lo que
pasa. Me parece que se van a quedar con las ganas porque parece ser que cada
vez reaccionan más en contra de esta historia, que lo único que hace es enfrentar y
enfrentar y enfrentar y no mirar por lo que hay que mirar. Lo he dicho ya mil veces,
es que se cansa uno, eso es aburrir, aburrir al personal. Que no lo digo yo que no
tengan ustedes toda la legitimidad para proponer lo que quieran, pero, hombre, ya
está bien, ya está bien.
Y luego después, oiga, yo no sé, injurias a la corona, pero injurias a nadie. ¿Por
qué no se van a castigar las injurias a la gente? Y cuando un señor canta una
canción y pone ahí a parir a todo lo que haga falta y tal, ustedes ponen el grito en el
cielo porque les ponen una multa. En cambio ese señor que hay ahí, el rey, es
persona también y no hay porqué injuriarlo, ni a él ni a su familia, lo hacen
permanentemente y no quieren que los condenen, que les pongan una multa. Es
que injuriar, no hay que injuriar a nadie, hay cauces democráticos. Sí, sí, no te rías,
no te rías, por favor.
Hay que ser democráticos para conseguir lo que queréis, pero esto de decir que las
injurias para este valen y para este no, para el que usted quiera. Pues no valen
para nadie, porque si yo le injurio a usted, lo que está escrito en la ley es que no
puedo hacerlo y deben castigarme y usted estará de acuerdo en que no quiere que
yo le injurie, pues igual les pasa al rey y a cualquier persona, ¿me entiende?
Y eso de que aquí hagamos una ley para unos y para otros, la ley del embudo,
pues me parece lamentable, están ustedes siempre con la misma música,
¿entiende? Sí, hombre, sí, es que ya estoy cansado de escucharles decir
disparates. Decir un señor puede hacer una canción y poner verde aquí a quien le
dé la gana, incluso decir que hay que matarlo, que hay que ponerle una bomba y
tal. Todo eso ha pasado. Y esto no pasa nada porque como es de su ideología,
pues hay que perdonarlo.
Pues oiga, lo mismo. Sí, sí, yo estoy aquí lo que dice, injurias a la corona, aquí que
se derogue el delito. Los delitos de injurias tienen que ser para todo el mundo, si es
que los cometen y la misma justicia, sea quien sea hombre, ya está. Ya la espero,
ya verá la respuesta, pues no te digo nada, los fascistas, los no sé qué, los no sé
cuántos. Ya estamos cansados hombre. Ya llega un momento en que uno se suelta
la melena de tanto abuso y de tanto querer una ley del embudo, que unos observen
la ley y oiga, al rey nada, se puede, las insignias, se pueden limpiar los mocos con
ellas, con la bandera, con lo otro, no pasa nada. Qué pena, que no pase nada. En
cambio, cuidadín, no se le ocurra a usted decirle a un señor, oiga, cualquier cosa
porque bueno… ya sabe a lo qué me refiero. Si es que aburre este tema.
Mire, y tal y como dice el artículo 56 de la Constitución, el rey es el jefe del estado y
símbolo de la unidad y permanencia, hombre. Y claro, los que no quieren esto, no
les gusta, intentan dar golpes de estado a la democracia y saltarse las leyes y claro,
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cuando sale un señor que hace lo que tiene que hacer, que para eso está, que es el
jefe del estado, a decirle oiga, esto no, hay una constitución, hay unas leyes, hay
que respetarlas, hay que injuriarlo, hay que calumniarlo y vamos, bueno, y no voy
más allá porque quizás no vale la pena.
Mire que a veces hago propósito de no entrar a estas historias, pero es que no me
queda más remedio, son muy pesados, son muy pesados. Sí, sí, están siempre con
lo mismo. Aquí ¿saben lo que les duele a ustedes? Que no tienen mayoría para
cambiar las cosas y que saben que no la van a conseguir. Eso es lo que les duele,
porqué tienen ya les digo otra vez, toda la legitimidad del mundo para tener
proyectos políticos y para decir cosas. Eso no es malo en democracia, pero oiga,
cuando se hacen leyes, es para todos y si se injuria, se injuria, sea quien sea y
ustedes no pueden pretender que quede libre de condena o de sanción, porque
unas cosas van más allá que otras, el hecho de que sea un rey, pues no señor. Y si
usted, a lo mejor hay mucha gente que quiere que siga habiendo democracia y que
estén los Borbones en España y ¿esto ya hay que descalificarlo? Venga, es que ya
está bien, hombre. Es que ya está bien.
Tengan en cuenta una cosa, si quieren conseguir las cuestiones que quieren
conseguir, hay que ir al Parlamento con la soberanía de todo lo que ha elegido el
pueblo español, que somos todos y a partir de aquí pues si un día ustedes
consiguen tener una república, pues oiga, a mí me caben, en democracia, me cabe
todo, siempre que sea, hombre, legítimo. No me cabe el nazismo, el fascismo
radical que en su momento hizo lo que hizo, eso no nos cabe, a nadie, a los
demócratas no. Pero dentro de un ordenamiento jurídico nos cabe todo, sí, sí, nos
cabe todo Sra. Ana, nos cabe todo. ¿Me entiende? Hasta lo que ustedes dicen, que
son muchos disparates, nos caben. Muchos disparates de los que dicen ustedes
también nos caben, también nos caben.
A ver si se van enterando ya, que ya tenía ganas yo de darles a ustedes un
toquecito con esto también, porque ustedes se quedan ahí, que sí que no, para
adelante, para atrás. Y aquí siempre los de Esquerra dando la cara y ustedes ahí,
pero sacan la patita de vez en cuando y también tenía que darle un toquecito con
esto para que se den cuenta de que si quieren llegar a hacer estas cosas, tienen
que ganarlo por la democracia. Nada de que hagan leyes a su capricho. Por tanto,
no cuente usted con que yo vote esto a favor, vamos, se supone que no, ¿verdad?
Y lo otro, pues mire, esto de los estudios que ustedes piden, estudios para… yo
estoy en temas de movilidad y transporte, sé lo que se está haciendo, se están
haciendo las cosas medianamente bien. Al cien por cien bien nunca se hacen,
porque todo el mundo puede opinar y tal. Y esto de pedir estudios aquí, sin tener la
competencia y tal, eso es marear la perdiz y postureo, que tienen ustedes mucho
también.
Y ya tenía yo ganas de decirles a ustedes cuatro cositas hombre, y hoy, mira, pues
las voy a decir, porque ustedes también hacen eso y se lo repito otra vez, mucho
postureo aquí y calificarnos a los demás cuando no estamos de acuerdo, de
fascistas, de fachas, de franquistas, etc., etc. Pues ya veremos si no sale eso, ya se
lo advierto. Por lo tanto, voy a votar, me voy a abstener, porque yo estoy de
acuerdo en que se facilite la movilidad, en que sea el transporte justo, que sea
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equilibrado, que se cobre, pero bueno, lo menos posible. Pero oiga, eso de pedir
estudios aquí, siempre estamos venga estudios para acá, estudios para allá, venga
a gastar dinero. Pero si está la AMB trabajando en eso y está prácticamente
aprobado, ¿qué buscan aquí? Está prácticamente aprobado. ¿Qué buscan,
hombre? Postureo. Votamos abstención. ¿De acuerdo? Y no me extiendo más
porque si le digo algunas cositas más que se me pasan por la cabeza, igual nos
enfadamos y yo a nivel personal no quiero enfadarme con nadie. Muchas gracias.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
La moción número 24 me ha sorprendido. Me ha sorprendido porqué a pesar de
que podamos pensar lo mismo, no la votaremos a favor por una razón fundamental,
lo que piden ustedes se está haciendo. Se están haciendo en este momento, por
parte de la ATM, las consideraciones que ustedes hacen en los puntos que nos
someten a debate, pero me ha sorprendido muchísimo porque yo aquí parto de la
lealtad institucional y creo que nosotros no somos una parte fundamental,
evidentemente de la ATM, pero formamos parte del Área Metropolitana, que es el
25 por ciento de la ATM, la Generalitat es el 51 y el Ayuntamiento de Barcelona es
el 24. Por cierto, la vicepresidenta de la ATM es la Sra. Janet Sanz, como ustedes
saben, de su grupo político.
Pero a pesar de estar de acuerdo, en este momento yo tengo la necesidad de votar
en contra por esa lealtad institucional que les manifiesto. Este es un problema que
ha surgido porque hemos estado en este país como hemos estado y, en este
momento, no calificaré la situación ni iré más allá, simplemente hago constancia de
que no hay presupuesto. En este momento el que no haya presupuesto ha incidido
fundamentalmente en la resolución de este tema y aparte de eso, tengo que
decirles que también me sorprende la actitud de algunos grupos, por ejemplo, que
han estado gobernando en Madrid durante bastante tiempo y que en este momento
se apuntan al lío y dicen, no, y además que la ATM no sé qué. ¿Por qué no hace
usted un buen convenio para el transporte público en el área de la región
metropolitana de Barcelona?, ¿por qué no ha jugado usted a favor de que ese buen
convenio se cumpla y los usuarios de esta área metropolitana tengan un transporte
como otras áreas metropolitanas del resto de España?
Pues bueno, todas esas cosas han pasado y yo creo que como ayuntamiento,
aunque no estemos en los órganos decisivos, formamos parte de esa lealtad
institucional. Creo que a pesar de darles la razón, porque no se la voy a quitar, se
ha atrasado mucho y es un buen sistema tarifario, en este momento creo que no es
el momento de hacer una moción de este tipo porque además los plazos van a
venir prácticamente encadenados y esperemos que en el 2021 tengamos ya
definitivamente el área tarifaria integrada para toda la región metropolitana. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies. Per posicionar-me a la moció 23. L’any 2016, el PSC en el seu congrés,
vam fer un congrés del partit, hi vam aprovar, entre d’altres coses, una cosa que
deia: “Impulsar el debat per a la construcció d’una república federal, democràtica i
social que aplegui el conjunt dels pobles d’Espanya”. Això ho aprovava el Partit

…/…

149

Socialista, com els hi deia, el PSC l’any 2016.
Per tant, a partir d’aquí defensar que voldríem una Espanya, que voldríem i que
volem, una Espanya republicana. No es contradiu amb el fet pràctic de fer política
en el marc d’una monarquia constitucional i parlamentària, com a fruit del necessari
consens polític, institucional que hi ha en aquests moments, que entenem nosaltres
que hi ha en aquests moments a Espanya.
Estem oberts a debatre entre totes les forces polítiques sobre la millor forma política
i la millor forma d’organitzar l’estat a Espanya. Sense cap tipus de problema, podem
debatre-ho. Ara, també hem de pensar en alguna qüestió perquè crec que sortir
amb prejudicis de sortida, crec que no ens ajudarà.
Una democràcia que es consideri consolidada, ho és pel seu respecte a les
llibertats, a l’estat de dret, a la independència dels seus poders i no pel fet de que la
forma de la seva organització sigui una monarquia parlamentària o una república
presidencialista. Això no la fa, ni més democràtica, ni fa que sigui més o menys
consolidada, ni garanteix que el model tingui un bon resultat. El què ho garanteix
són els altres elements als que feia esment. El binomi de democràcia parlamentària
i monarquia constitucional no és contradictori amb la defensa d’un estat de dret
democràtic i social, no és incompatible.
Tenim mecanismes i la nostra constitució preveu la possibilitat de fer un debat, de
fer una proposta, de fer una modificació en l’organització de l’estat. Aquest és el
camí, fem-ho. Però crec que no fem cap favor al que és l’organització de l’estat, el
que és l’estat en sí, a les institucions de l’estat en sí, si el que fem és
permanentment qüestionar-lo i encara menys si qui promou aquest qüestionament
són les pròpies institucions que formen part de l’arquitectura de l’estat. Per tant,
votarem contràriament a la moció 23.

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, quería comentar. A ver, para quien no haya entendido un poco el sentido de la
moción, precisamente esta moción va para que todo el mundo, sea quien sea,
incluido el señor Borbón, responda de sus actos, cosa que ahora no. Según la
Constitución y según el reglamento, no. Es inviolable, puede hacer lo que quiera y
no responde de sus actos. Entonces, de esto va, Sr. García, no va de… aparte de
que nosotros evidentemente vamos a defender un sistema de república y no
monarquía, porque nosotros el tema este de que se herede la jefatura del estado
por fecundación, como comprenderá, creemos que no es lo más adecuado. Yo creo
que la ciudadanía tiene derecho a decidir quién es su jefe de estado y votarlo cada
vez que sea necesario.
La Sra. Esplugas decía que somos muy pesados y tal. Bueno, es verdad, sí,
nosotros con los valores republicanos insistiremos permanentemente porque son
los valores que a nosotros nos revisten y nos asisten. Entonces, fíjese si tiene
importancia que hablemos de república y de republicanismo en los municipios,
porque el 14 de abril del 31 la República llegó después de unas elecciones
municipales. Por lo tanto, fíjese si tiene importancia la capacidad que tienen los
municipios, muchas veces, de transformar nuestro estado y los valores que nos
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asisten.
Y decía que en L’Hospitalet qué tenemos que ver. Hombre, pues con nuestros
impuestos estamos pagando la casa real, los 200.000 euros aproximados del rey
emérito, un rey que tiene más sombras que luces en estos momentos, porque sobre
él recaen muchísimas sospechas de corrupciones y de diferentes temas que no
quedan demasiado claros. No es tan intachable la figura del señor Juan Carlos I
como nos lo han querido hacer ver, después de que la prensa o durante
muchísimos años haya tenido una mordaza muy férrea alrededor de su figura.
Pero en estos momentos todo eso se está cayendo y evidentemente la monarquía
no es tan fantástica como nos lo han querido hacer creer y en estos momentos es
muchísimo, muchísimo más conveniente para nuestro país una república y que los
propios ciudadanos de este país puedan decidir si quieren una monarquía o una
república. Es lo que estamos diciendo, que sea el propio país el que decida lo que
quiere ser.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
I algun comentari sobre la moció per la implantació de la T-mobilitat. Ja han
comentat diversos companys que, òbviament, Entesa forma part de l’ATM,
òbviament, però no té la majoria. Per tant, de vegades es prenen decisions en
aquest òrgan amb les que no estem d’acord, com pot ser aquesta. L’endarreriment
que s’ha fet de la T-mobilitat, òbviament, a nosaltres no ens agrada i reivindicarem
que es faci al 2019. Ja sabem que no es farà, però és la nostra reivindicació,
perquè és el que es va acordar en un inici i per tant, ho reivindicarem.
Sé que hi ha gent que no li agradarà que critiquem altres organismes
supramunicipals dels que formem part, però és així. Si no estem d’acord ho hem de
dir i en aquest cas s’ha pres una decisió amb la que nosaltres no estem d’acord.
També nosaltres formem part del consistori de l’ajuntament i aquest pren, molts
cops, decisions amb les que no estem d’acord i podem criticar-ho. Doncs és el
mateix. En aquest cas, nosaltres formem part de l’ATM on no som majoria i no
estem d’acord amb el que s’està fent i per això presentem aquesta moció i espero
que es presenti a molts altres municipis, de la corona sobretot, per tal de posar de
relleu que aquests municipis que estan afectats per aquesta nova aplicació, no
estem d’acord amb l’endarreriment que s’ha fet per part de la Generalitat, en aquest
cas. I només això.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sra. González, yo aplaudo que ustedes estén convencidos de la causa que
defienden, evidentemente, no puede ser de otra manera. Por tanto, celebro que
ustedes estén convencidos de su causa. Lo que yo he venido a decir es que sí que
es verdad que nos afecta, pero aquí no tenemos competencia para modificarlo, por
tanto yo creo que ustedes a través de su grupo parlamentario en el Congreso, a
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través del Sr. Pablo Iglesias, ustedes presentan la moción e intentan convencer al
resto de partidos políticos y si no es por esa vía pues la otra vía es ganar las
elecciones. Yo creo que a partir de ahí, ni la monarquía es mala por naturaleza ni la
república es buena por naturaleza. Por tanto, bueno, que sea la gente quien decida
a través de la soberanía del Congreso o sino a través de las elecciones. Gracias.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Yo quería decirle a Ana que, obviamente, en esta segunda intervención me ha
gustado escucharla porque efectivamente ha venido a reconocer algo que yo doy
por supuesto que ella lo tiene interiorizado, es decir, que ha hablado de democracia
pura y dura. Decir, oiga, al final cada uno tiene derecho a plantearse las cuestiones,
que es lo que yo le he dicho al principio. Oiga, vamos a ver, si ustedes opinan y es
legítimo. Yo no estoy a favor ni en contra, yo no soy ni muy borbónico ni muy
republicano, porque como yo sé que todo tiene sus pros y sus contras, pues yo
estoy con quien creo que gobierna y gobierna bien y gobierna como tiene que
gobernar, para que la gente tenga prosperidad y que cada día estemos mejor y
demás.
Pero fíjese, yo estoy de acuerdo en lo que usted ha dicho, pues me ha gustado,
primero el talante y luego me ha gustado que ha dicho oiga, al final el pueblo tiene
derecho y tal, pero yo lo que le digo, para eso le he dicho yo a ustedes antes que
tenían que concretar mayorías, ir al Parlamento donde estamos todos
representados con sus votos y allí capaces de convencer y si consiguen eso, a mí
me da igual, una forma de gobierno u otra, siempre y cuando se gobierne para los
ciudadanos y como Dios manda y sin abusar y sin ladronicio y sin lo que está
pasando, que tenemos un país que gobierne quien gobierne, aquí todo el mundo va
a saco y esto es lo que hay que evitar.
Y esto oiga, la corona tendrá sus déficits como los tenían los del 3 por ciento, como
los otros, como los de Andalucía, porque aquí en todos sitios cuecen habas,
¿entiende? Lo que hay que tener es gobiernos decentes, me da igual que se llamen
de una forma o de otra y sobre todo que sea la democracia la que impere al final,
pero la democracia para llevarla a efecto se tiene que basar en unas normas que
son leyes, constituciones y tal y hagámoslas entre todos, entre todos, usted lo ha
dicho.
De verdad que le agradezco mucho el tono y que al final me haya dicho usted lo
que no me cabía duda de que lo que piensa, porque yo creo que usted es una
demócrata cien por cien, pero olvidémonos de esas pequeñas ventajillas de que a
unos se les pueda insultar y a otros no. Eso es lo que no… eso es lo que me ha
enfadado Sra… porque claro, yo leo aquí lo que leo, moción para que se derogue el
delito de injurias a la corona y tal. A nadie. Injurias a nadie.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha cap intervenció més. Doncs quedarien rebutjades les dues mocions, Sra.
Secretària. I passaríem ara al bloc d’Esquerra Republicana de Catalunya.
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La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjades les
mocions número 23 i 24, amb el resultat de la votació que es recull a continuació
en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 23.- PERQUÈ ES DEROGUI EL DELICTE D'INJÚRIES A LA CORONA I
PER REAFIRMAR EL COMPROMÍS AMB ELS VALORS REPUBLICANS I LA
DEMOCRÀCIA.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, essent rebutjada en la seva totalitat, segons el
detall següent:
a) Acords PRIMER, SEGON, TERCER, QUART I SISÈ: han estat rebutjats amb
18 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro
Alonso Navarro i amb 9 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT,
Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el
moment de la votació.
b) Acord CINQUÈ: ha estat rebutjat amb 18 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús Amadeo Martín González; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro; amb
7 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; i de la REGIDORA i
REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael
Jiménez Ariza i amb 2 vots d’abstenció del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents
presents en el moment de la votació.
MOCIÓ 24.-

PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA T- MOBILITAT.

La votació d’aquesta moció que incorpora les esmenes “in voce” formulades pel Sr.
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Antoni Garcia Acero, portaveu d’ERC i pel Sr. Christian Giménez Márquez, portaveu
de la CUP-PA, i acceptades pel grup proponent, s’ha produït de manera

separada per cadascun dels punts de la seva part dispositiva, essent
rebutjada en la seva totalitat, amb el resultat següent:
a) Acord PRIMER: ha estat rebutjat amb 14 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 8 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i amb 5 vots d’abstenció dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en
el moment de la votació.
b) Acord SEGON: ha estat rebutjat amb 13 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i de la REGIDORA i REGIDOR
NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza;
amb 9 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i amb 5 vots d’abstenció dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en
el moment de la votació.
c) Acords TERCER I QUART: han estat rebutjats amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i de la REGIDORA i
REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael
Jiménez Ariza; amb 10 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de
la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
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Jordi Monrós; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro
Alonso Navarro i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment
de la votació.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, números 25, 26 i 27, es
produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé. La 26 queda sobre la taula i sobre la 27 hi havia una esmena, que ara no
recordo... Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Era per proposar-li una esmena in voce al grup
d’Esquerra Republicana. En el primer acord, on diu, moció 27 primer acord diu,
“Exigir al govern de l’Estat respecte per les institucions catalanes”. Diu això,
nosaltres els hi proposem tal qual el que diu, fer un punt i seguit i diu: “al mateix
temps exigir al govern de la Generalitat de Catalunya respecte per les institucions
espanyoles”.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
No s’accepta.

SRA. ALCALDESSA
No s’accepta. Molt bé. I per tant, ja pot intervenir Sr... bé, no sé qui intervé, si el Sr.
Garcia. Sí, el Sr. Toni Garcia i després el Sr. Coque García, per presentar la moció.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
No hem acceptat l’esmena, comencem per aquí, bàsicament perquè des del govern
de la Generalitat de Catalunya sempre s’ha respectat les institucions espanyoles i la
resposta que hem viscut de les institucions espanyoles ha sigut no respectar les
institucions catalanes, per exemple amb l’article 155.
Bé la moció número 27, des dels darrers anys, sobretot el darrer any, estem vivint
una regressió a Catalunya de drets polítics, de drets socials i de drets econòmics.
Hi ha persones a la presó per defensar el dret a decidir dels catalans i les catalanes
i per posar les urnes l’1 d’octubre, i aquesta retallada de drets i llibertats es produeix
també a l’estat espanyol contra cantants, humoristes, actors o ciutadans que
expressen el seu rebuig a la corona.
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A Espanya no hi ha separació de poders, a Espanya hi ha un repartiment del poder,
amb una justícia polititzada, tal com hem pogut veure per exemple amb el fracàs de
la remodelació del Consell del Poder Judicial. El règim del 78 trontolla i la imatge
d’Espanya com a país autoritari creix a Europa. Així ho ha manifestat, per exemple,
un informe que hem conegut aquesta setmana, també aquest informe manifesta
que el govern de l’Estat espanyol és un govern que no dialoga, segons els
europeus.
A Catalunya hi ha un problema polític, que s’ha de resoldre políticament i a
Catalunya tenim amplis consensos polítics a favor de que els catalans i les
catalanes puguin exercir el seu dret a decidir, de rebuig també a aquesta monarquia
anacrònica, corrupta, que va justificar la violència l’1 d’octubre contra ciutadans i
ciutadanes que únicament el que volien era dipositar un vot a la urna i aquesta
ciutadania catalana també, al conjunt del nostre país, hi ha una majoria social que
no vol que es polititzi, que no vol que es judicialitzi la política.
I davant d’aquests grans consensos que hi ha a Catalunya, alguns continuen
amenaçant de nou amb l’article 155, amb la il·legalització de partits polítics
independentistes i amb més judicialització de la política.
Per aquest motiu demanem al Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet, els següents
punts d’acord: exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti les institucions
catalanes i les majories que hi ha al Parlament de Catalunya i les seves
resolucions.
Emplaçar a les diferents institucions a garantir la convivència, la cohesió social i la
lliure expressió de la pluralitat política. En aquest sentit volem que es reprovin els
actes repressius contra la ciutadania i condemnar les amenaces amb l’aplicació de
l’article 155; la il·legalització dels partits polítics, que estan desenvolupant algunes
organitzacions polítiques i alguns estaments de l’Estat espanyol.
També demanem emplaçar a les institucions i partits catalans al diàleg, a l’acord i al
respecte de la pluralitat de les diferents opcions de tots els catalans i les catalanes.
Manifestar el suport a l’exercici del dret a decidir dels catalans i catalanes el seu
futur polític i el de Catalunya mitjançant un referèndum, i també rebutjar i
condemnar el posicionament del rei Felip VI i la seva justificació de la violència,
exercida pels cossos policials l’1 d’octubre de 2017 al nostre país, i concretament
també a la nostra ciutat.
Així com refermar el compromís amb els valors republicans i apostar per l’abolició
d’una institució caduca i corrupta com és la monarquia espanyola.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la moció 25, de reconeixement a les víctimes dels bombardejos feixistes i la
recuperació dels refugis antiaeris de L’Hospitalet, la veritat és que aquesta moció ve
motivada per un parell de tuits que es van fer des del museu de L’Hospitalet,
enllaçant amb uns estudis i un treball de fi de grau de la I. T. i em va semblar molt
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interessant tot el que es tractava en aquests estudis i em va sobtar i em va
sorprendre el poc que estava difós a la ciutat.
Enguany s'ha celebrat a ciutats catalanes com Barcelona o Granollers, la
commemoració del 80 aniversari dels bombardejos de març del 1938, que van ser
salvatges, són els famosos bombardejos de la plaça Sant Felip Neri a Barcelona, i
L'Hospitalet també va patir aquell episodi, però no hem pogut recordar-ho com cal.
La nostra ciutat va patir els estralls de l'aviació feixista italiana i alemanya durant el
període 1937 a 1939, amb més de 17 atacs documentats, provocant nombroses
víctimes mortals i encara més ferits entre els veïns i veïnes de la nostra ciutat, una
ciutat obrera, lluitadora, amb forta presencia de forces progressistes i antifeixistes.
Els vestigis d'aquests fets s'han perdut, en molts casos, en la memòria dels pocs
testimonis que ho van viure, que ho van patir, però encara els podem trobar
amagats. Els refugis antiaeris van ser la resposta, en gran part de la pròpia
ciutadania autoorganitzada, per protegir-se d’aquest terror feixista.
Creiem que cal actuar per posar en valor aquestes construccions i recuperar la
memòria d'aquest episodi de la nostra història, malgrat que s'ha fet alguna cosa,
que hi ha voluntat també per anar recuperant-la. Alguns especialistes i historiadors
s'hi han interessat, creiem que cal una aposta decisiva pel reconeixement
d’aquestes víctimes i la recuperació definitiva d'aquests espais, que representen en
el fons una oportunitat didàctica, divulgativa i pedagògica per donar a conèixer la
nostra història, però també els horrors que provoquen les guerres.
Mentre queien les bombes sobre L'Hospitalet i sobre Barcelona, segurament ningú
a Londres s'imaginava que acabarien vivint també aquell terror, com va passar pocs
mesos després. No ho podem oblidar, perquè avui segueix passant a tan sols
quatre hores de vol de distància, a Alep, a Homs, a Raqqa o a Afrin.
Per tant, creiem que és una oportunitat per a la ciutat el poder recuperar aquests
refugis, fer un estudi per documentar-los, per localitzar-los, perquè no es perdin en
la memòria i que els puguem gaudir tots. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
representació.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. La moció 25, moció pel reconeixement de les víctimes dels
bombardejos feixistes, votaré a favor i a la moció 27, primer fer la puntualització, a
Espanya no hi ha separació de poders, ni l’ha hagut des de la Constitució. La
Constitució Espanyola no marca la separació de poders, la separació de poders es
dóna quan en un país les càmeres es voten de forma separada i de forma
independent. Aquí la Constitució el que intenta garantir en tot cas, és la
independència del sistema judicial i tampoc ho ha aconseguit encara.
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Però un cop dit això, vostès ja porten molt de temps barrejant moltes coses i molts
temes per acabar dient gairebé sempre el mateix, que vivim en un neofranquisme
repressiu i no, no, Sr. Garcia. I algú ha de començar també a dir coses una mica
diferents també, perquè jo crec que la responsabilitat no es pot eludir des del
Govern de la Generalitat. Vostès demanen que demanem a l’Estat respecte per les
institucions catalanes. Jo crec que a Catalunya sí que hi ha hagut una repressió de
drets polítics, drets socials, econòmics i culturals però no ve de fa dos anys, ni ve
solament des de Madrid. A Catalunya va començar a haver una repressió des de
que el propi Govern de la Generalitat va començar amb les retallades, minvant els
recursos de la sanitat i de l’educació, deixant de pagar les pagues dels funcionaris,
fent fora als indignats del 15-M de les places, intentant imposar un nacionalisme
dintre del territori, amb l’únic poder d’una minsa majoria parlamentària.
El Govern de la Generalitat és el primer que menysprea les seves institucions,
vulnerant el nostre propi ordenament jurídic, el nostre estatut i fent-ho a més amb
l’informe negatiu d’aquells que vetllen pel compliment del propi Estatut. Quan
deixaran vostès de parlar i començaran a governar de veritat? Ara tenen la
possibilitat de donar suport a uns pressupostos que no són els millors, de ben
segur, igual que tampoc ho és la Constitució, però sí que aquests pressupostos
disposen de més recursos per Catalunya, però no, aquest cop tampoc, vostès
seguiran enredats a l’estelada i al final acabaran oblidant pel que van arribar aquí,
que és per defensar els drets i els deures dels ciutadans catalans. Votaré en contra
d’aquesta moció.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de la moció 25 i en contra de la 27.

SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Respecto a la 25, yo la iba a votar totalmente a favor, me parece acertada
pero obviamente hay un punto que claro, me extrañaba ya que Esquerra
Republicana pues no tuviese esa tendencia, esa tendencia que demuestra Pleno a
Pleno y el punto sectario que es el punto 5 es en el que me voy a abstener.
Me voy a abstener porque ustedes se acuerdan de las víctimas del bombardeo, se
acuerdan de todas las víctimas prácticamente del mundo, pero no se acuerdan de
las otras víctimas que hubo también en la guerra civil, víctimas que muchas de ellas
fueron causa de su gobierno, de su partido. Por tanto, yo estimaría que de cara a
ese diálogo y a ese consenso que ustedes también predican en la siguiente moción,
se acordasen también de todas las víctimas, de todos los ciudadanos de
L’Hospitalet que fueron víctimas de la guerra civil, al margen de sus opiniones
políticas. Por tanto, merecen ser recordados todos. Por ello, me voy a abstener del
punto 5 de la moción, el resto a favor.
Respecto a la moción 27, la voy a votar toda en contra porque obviamente,
literalmente ustedes no han dado muestras en ningún momento de diálogo con el
resto de Cataluña, lo demostraron el año pasado en septiembre y lo vienen
demostrando a lo largo de estos meses. Por tanto, aplíquense el diálogo y por
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favor, dialoguen, dialoguen con el resto de Cataluña y a partir de ahí, dialogaremos
el resto de instituciones, pero los primeros que tienen que dialogar son ustedes con
el resto de catalanes y no están dispuestos a hacerlo. Ustedes nos han marginado
a los catalanes que no pensamos como ustedes, por tanto, si quieren dialogar,
demuéstrenlo, pero demuéstrenlo de verdad y no sean tan demagogos.

SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
La moció 25 la votaré a favor, excepte el punt número 5. I la 27 en contra.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Votarem a favor de la moció 25 i donem les gràcies al grup municipal d’Esquerra
Republicana per presentar-la. Quan la vam rebre vam ser molt conscients del deure
de tots i totes amb les víctimes d’aquests bombardejos a la nostra ciutat, a
L’Hospitalet. Un deure especialment greu per part de tots els governs i totes les
institucions municipals, escollides des de les primeres eleccions democràtiques a
L’Hospitalet, que mai han fet res pel reconeixement institucional a aquestes
víctimes d’aquestes massacres indiscriminades, sobre els carrers que ara totes
trepitgem.
I víctimes no ho són només les que van patir, al nostre entendre, directament
l’efecte de les bombes, ni les persones mortes o ferides, ho són també totes les
veïnes que cada dia, que cada vespre, van viure la por al so de les sirenes, al soroll
dels motors dels avions feixistes, o als xiulets de les bombes en caure, o al ser
disparades des dels vaixells de guerra. En aquest cas, com el d’altres, el silenci o
l’oblit no tapa les ferides, sinó que les manté obertes, fent sobreviure la por en gran
part de la població.
És doncs una obligació de qualsevol administració basada en criteris democràtics,
trencar oblits i silencis i fer palesa la memòria del patiment de bona part de la
població de la ciutat. Cal recordar també que, a més a més de les persones
residents a la ciutat en aquells anys, també moltes de les persones arribades
posteriorment van viure i patir bombardejos també a les seves localitats d’origen.
Per això, aquesta també és una memòria compartida amb totes aquestes veïnes.
I després la moció 27 tornarem a votar per separat, com hem fet amb la que
presentava abans Iniciativa-Esquerra Unida-Pirates. Votarem, estem d’acord amb
tots els punts excepte amb el tercer, del qual ens abstindrem. Creiem que no
podem respectar, com se’ns proposa a la moció, a qui no ens ha respectat en tot
aquest temps. Respectar la pluralitat no és dialogar amb qui t'ha volgut esclafar i
això hauria de quedar molt clar. Gràcies.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En quant a la número 25, al reconeixement de les víctimes dels bombardejos. S’ha
parlat en aquest Ple moltes vegades de..., es fa referència a no anar traient aquests
temes sobre la taula. Jo crec que la gran diferència que hi ha hagut durant tota la
història d’aquesta falsa i farsa democràcia de l’Estat Espanyol, ha estat precisament
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que sempre s’havia enaltit qui havia guanyat la guerra, condemnant el perdedor a
l’ostracisme.
Aquesta moció al final, que votarem a favor, el que fa és un reconeixement a les
víctimes d’aquests bombardejos. Allò que es podia fer perfectament en tot el territori
espanyol, perquè al final els que van morir a la guerra moltes vegades eren
víctimes, sense saber exactament en quin bàndol o altre estaven.
Jo crec que és molt important diferenciar entre enaltir qui va guanyar perquè aquest
país ho va fer i ho continuen fent, en diferents manifestacions i continuen havent-hi
partits polítics que donen suport i altres formacions polítiques que estan sortint amb
força enaltint el feixisme, i és una mostra pública amb mítings que estan fent, i aquí
senzillament el que es demana és això, reconèixer unes víctimes dels bombardejos.
Ho votem a favor.
Respecte a la 27, reconeixement d’institucions catalanes. També he sentit unes
quantes coses d’aquestes que fan fredor. Torno a repetir, el dia 1 d’octubre tothom
podia sortir a votar, els que votaven sí i els que votaven no, un exercici democràtic.
Resulta que algú em va explicar i per això abans li feia referència de que sóc
administrativament espanyol, perquè mai m’hi he sentit poc o gens, però és que ara
ja ni per casualitat, em van ensenyar que hi havia una cosa que era la democràcia
amb la qual havíem d’avançar i vam avançar amb una democràcia que es va
demostrar que era falsa i una farsa en molts casos. I la prova més patent és que
quan parlen de dialogar, dialogar vol dir que dues persones o dos grups de
persones o governs, s’asseuen per parlar d’un tema i arriben a acords. Arribar a
acords vol dir que quan tu proposes una cosa no tenen perquè acceptar-te la major,
però si que poden acceptar-te alguna cosa inferior o que se li assembli. Això vol dir
negociar i pactar. Si no poses sobre la taula una negociació i no pactes res, el pacte
és a tot no, és impossible, no hi ha pacte, però en el cas que ens ocupa l’estat
espanyol no s’ha molestat ni en asseure’s a la taula, perquè sempre ha posat no, a
diferència d’altres països com Anglaterra o el Canadà, per posar uns exemples molt
propers.
Qui no ha respectat les institucions catalanes són les espanyoles, mal els hi pesi. I
aquí parlar de que no pensen igual tots els catalans i que se’ls ha maltractat, que jo
sàpiga del 155 no hi ha ningú a la presó, no hi ha ningú exiliat i no hi ha ningú
represaliat, ningú. Perquè es protegeixen entre ells, del primer a l’últim, i perquè
han pensat que posant gent a la presó i marxant a l’exili i represaliant-los, la gent es
callarà i la gent no es callarà, ni ens callarem, certes persones que representem a
partits polítics, ni es callarà la gent del carrer, perquè han pervertit la democràcia,
l’han convertit en una dictadura jurídica en molts casos i en una injustícia, els hi
agradi o no els hi agradi sentir-ho. Com que aquí algú ha dit abans que tothom
podia dir el que li semblava bé i tal, jo ho dic, però és que no ho dic perquè m’ho
sembla, ho dic perquè és el que ha passat i la història és tossuda però sempre
acaba donant la raó.
Repeteixo, volen que negociem? Doncs que vingui algú i que intenti pactar un
referèndum legal i pactat o alguna cosa que se li assembli amb aquesta voluntat. Si
el resultat és que no volen pactar, diguin-ho i no passa res. Repressió, repressió,
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repressió, repressió i repressió, això és el que vol l’Estat Espanyol sota aquesta
sacrosanta constitució que diu, la constitució diu, no hi ha cap text legal que digui
res, s’interpreta, com a molts altres països, però això no els hi entra al cap, perquè
evidentment no els hi agrada. Inclús els propis que per decència haurien d’abolir la
monarquia, no ho fan per no entrar en contradicció amb la Constitució Espanyola
sacrosanta que tenen signada, any 78, que precisament la van signar amb la
voluntat de sortir d’una dictadura, no s’equivoquin. Una constitució signada o
negociada en el segle XXI que no partís d’una dictadura, no seria la que tenim ara.
Però clar, aquest Estat Espanyol no entén una altra forma de fer constitucions.
Cada cop que ha fet una constitució ha estat perquè ha passat per una guerra, una
dictadura i aleshores ha tornat a fer la constitució i això són aquests últims cent
anys i escaig d’història de l’Estat Espanyol, que sempre passa per aquesta situació.
Però no, nosaltres seguirem democràticament intentant demanar això... poden tenir
una mica de... d’acord? Gràcies.
Esperem que algun dia entrin amb que negociar, pactar significa asseure’s d’igual a
igual i no sempre amb aquesta supremacia de l’Estat Espanyol respecte a certes
situacions que com que no els hi agrada, senzillament ni les pacten.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción 25, nosotros votaremos en contra. A
priori cuando ves el título de la moción, pues ¿quién puede estar en contra de
recuperar su historia? En principio nadie, pero luego ya vas rascando en la moción
y vas viendo que va saliendo el ADN de Esquerra Republicana y es una moción
sesgada y que es partidista y que olvida una parte de la historia. Por tanto, no
vamos a entrar al trapo, así que vamos a votar en contra.
Respecto a la moción 27, también la votaremos en contra por varia razones. La
primera, porque quien devalúa la propia institución de Cataluña, las instituciones
catalanas, es el propio govern de Cataluña quien las ha devaluado durante todo
este tiempo y desde que se inició todo el proceso independentista. No pidan
respeto ustedes al estado, sobre unas instituciones catalanas que ustedes mismos
no respetan y que además ustedes no respetan a una parte de los catalanes y
catalanas. Por tanto, yo creo que pedir lo que no se da, pues yo creo que no es de
recibo.
Hablan ustedes de diálogo, ¿diálogo o imposición? Porque que yo sepa, desde que
empezó toda esta hartura de independentismo, a lo único que hemos asistido es a
monográficos, que lo único que hacen es imponer la ley, imponer una reforma de un
referéndum e intentar conseguir por la vía rápida lo que no pueden conseguir.
Para muestra de la devaluación de la propia institución y para muestra de la poca
sensatez que tienen ustedes al frente de la Generalitat de Cataluña, es la
vergüenza del 27 de octubre en el Parlament de Cataluña que ustedes proclaman la
independencia, pero tres segundos más tarde pues la dejan en suspense.
Es que no, es que no podemos dar apoyo a una moción de este tipo. La votamos
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en contra.

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la moción 25, yo vivo en un barrio donde una bomba de estos ataques
aéreos fascistas de la aviación alemana e italiana, causó muchos muertos.
Entonces tenemos un recuerdo imborrable, hay muchísima gente del barrio que
todavía guarda en sí una memoria de todo lo que sucedió en aquellos momentos.
Hay incluso una placa en el suelo, en el lugar donde estalló esa bomba en el 37, si
no recuerdo mal. La población civil siempre es la más vulnerable y la más
indefensa.
Durante todo este Pleno, ya se ha repetido dos veces que las víctimas franquistas
no fueron reconocidas, que solo pedimos reconocimiento para las víctimas del
bando republicano. Y vuelvo a insistir, y además les recomiendo que vean una
película que se llama “las bicicletas son para el verano”, donde se trata el tema de
la guerra civil y hay una frase que se me quedó grabada y que creo que relata muy
bien y es que dice: “que no llegaba la paz sino que llegaba la victoria”. Y en esa
victoria que llegó, las víctimas franquistas del bando nacional fueron reconocidas y
en esa victoria el bando republicano, este país, el estado se convirtió en un
auténtico campo de concentración donde se asesinaron a muchísimas personas.
Esas víctimas están todavía, muchas de ellas en las cunetas, esas víctimas todavía
no han sido reconocidas y ustedes insisten permanentemente en que nosotros, las
víctimas o los herederos de las víctimas reconozcamos algo que no podemos
reconocer, porque ustedes ya fueron en su momento reconocidos, nosotros no.
Nuestras familias siguen siendo víctimas porque jamás han sido devueltas esas
personas a sus seres queridos, para poder ser enterrados con cierta dignidad.
Yo les recomiendo también que vayan a hacer una visita a la Fatarella, donde cada
año se hace un acto de reconciliación y donde allí se celebra lo que es la batalla del
Ebro. Y allí hay un osario donde están todas las víctimas que se van encontrando,
que no tienen nombre, no tienen ninguna chapa que diga si es de un bando o es de
otro y están todos juntos allí y hay un reconocimiento, pero esas víctimas que están
todavía, que sabemos perfectamente quienes son porque sus familias les están
reclamando, esas víctimas no tienen reconocimiento y no vamos nosotros a pedir
perdón por ello, sino todo lo contrario, tiene que hacerlo el bando que metió a esas
personas en esas fosas. Votaremos a favor de esta moción.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa a la moció 27, la moció per a la defensa de les institucions catalanes, les
llibertats fonamentals, el diàleg i per l’abolició de la monarquia. Aquesta és una
moció que barreja diferents qüestions. Així que les tractaré també una per una. No
votaré per punts però tractaré cada qüestió una per una.
Pel que fa a la defensa de les institucions catalanes, les llibertats fonamentals i el
diàleg, repetir el que ja hem parlat fa una estona arran d’una altra moció. El nostre
grup municipal i el nostre espai polític ha estat sempre al costat de la defensa de les
institucions catalanes i les llibertats fonamentals, també quan el propi Parlament de
Catalunya i la seva majoria parlamentaria, a la qual Esquerra participava, han volgut
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menysprear-lo, cooptar-lo i convertir-lo, de vegades, en un escenari on ells eren els
únics actors. Vosaltres no heu defensat les institucions catalanes quan les heu
posat en risc i les heu retorçat fins a poder portar a terme les vostres performances
allà a dins. Com tampoc ho és el 155, l’empresonament de polítics, etc., etc. Però
ara estem parlant de la proposta que ha fet Esquerra, en aquest cas, vosaltres no
podeu defensar les institucions perquè no ho vau fer en el seu moment quan havíeu
de fer-ho, que és no posant-les en risc, no retorçant el seu reglament, donant veu a
totes les persones que són allà representades en aquest Parlament.
Pel que fa al diàleg, un altre cop els dono la benvinguda a l’únic camí per resoldre
conflictes polítics i que nosaltres hem defensat malgrat tots vostès. Els recordo que
diàleg no és el full de ruta de 18 mesos, això no és diàleg, que va presentar Junts
pel Sí a les eleccions, aquestes darreres no les anteriors; ni tampoc la declaració
unilateral d’independència, això tampoc és diàleg i són actuacions que han fet
vostès amb acompanyants, ni tantes altres actuacions que han fet el Parlament, la
Generalitat de Catalunya. Està bé que hagin reflexionat, m’agrada aquesta reflexió,
aquesta proposta que presenten però s’ha de portar a terme, no valen només les
paraules, s’han de portar a terme i s’ha de tenir voluntat d’acordar i de parlar amb
tothom i no utilitzar les institucions en favor de la nostra posició política.
Pel que fa a l’abolició de la monarquia, el nostre grup municipal ja ha presentat una
proposta fa un moment, sense barrejar-la amb altres temes, només parlant d’això,
de la república i del rei, que és la monarquia. El nostre posicionament, en aquest
sentit, és clar, som republicans en el nom, però també en els valors. I això és el que
li falta de vegades a algunes altres agrupacions. Votarem a favor, moltes gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien gracias. Bueno, la 25 moción para el reconocimiento de las víctimas de
los bombardeos fascistas y recuperación de los refugios antiaéreos de L’Hospitalet.
Yo a veces tengo que hacer, de verdad, cuando ustedes hacen una moción y en el
fondo estoy de acuerdo con ella, porque creo que nos parece conveniente
preservar y poner en valor el patrimonio histórico de nuestra ciudad y en este caso
particularmente por su valor pedagógico y demás y su relevancia histórica, pues
uno piensa en eso y se pone a favor de la moción, pensando en esas cosas, porque
efectivamente nos parece bueno que la gente conozca, que nuestros jóvenes
hagan pedagogía de lo que fue, de los horrores y tal. Particularmente para la
población que los chicos que ahora no saben ni lo que es un refugio, pues está bien
que se preserve además como patrimonio.
Pero fíjese, si te pones a leer la moción la retuercen tanto, con tanta… al final tiene
uno que votar con la nariz tapada porque si es por lo que uno lee ahí, votaría en
contra, lo que pasa es que como en el fondo está uno de acuerdo con lo que pide y
es pedagógica y es buena, pues la votamos a favor, pero de verdad que hay que
hacer un esfuerzo grande. Yo a veces casi no quiero leer lo que ustedes escriben
cuando me gusta el fondo y lo que piden, pero si me pongo a leer todo el tronco de
la moción de arriba abajo, oiga, por favor, porque huele muy mal, lo que ustedes
escriben, lo que dicen y las calificaciones y muchas cosas que no vienen a cuento y
que no hace falta liarla y crear frentismo y lo que yo le digo. Se lo voy a votar a
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favor, porque como le digo aunque sea con la nariz tapada, yo creo que es una
moción buena y que es bueno preservarla.
Y luego vamos al otro, al tema, la 27. Dice: “moción para la defensa de las
instituciones catalanas, las libertades fundamentales, el diálogo y por la abolición de
la monarquía” y bueno, ¿diálogo? Y luego plantean ustedes, abolición de la
monarquía, fuera. Pues sí que empezamos bien el diálogo. Si viene usted ya
poniendo una serie de cuestiones que son complicadísimas y que además nadie va
a ceder en un diálogo que la primera premisa que usted dice, fuera la democracia,
fuera esto, fuera lo otro y tal. Pero ¿qué diálogo es ese? Ahora les hace una oferta
de diálogo aquí el Sr. Pedro Sánchez que va a descubrir ahora la sopa de ajo y no
se ha enterado que con ustedes no se puede hablar, pero claro, como también le
interesaba que ustedes le apoyaran, pues yo creo que no sé si es postureo, o que
no se entera o no sé lo que hace el Sr. Pedro Sánchez. Porque de verdad es que le
están ustedes dando en todos los carrillos, pero él sigue, él sigue, como los
muñecos de Duracell, siguen y siguen, porque no se entera. Lo que pasa es que yo
creo que le viene muy bien confundir a la gente, quiere dar una imagen que en el
fondo no tiene, porque dictadorcillo se le ve bastante en lo que hace.
Pero en cualquier caso vamos a ver, lo que les decía, si de verdad quisieran
diálogo, seguramente ya habríamos llegado a algunos acuerdos, pero es que no lo
quieren, no lo quieren y es cierto que hubo gobiernos que quizá en principio se
pusieron duros y no fueron capaces tampoco de abrir según qué puertas, pero es
que ustedes no facilitaban. Ustedes ponen una raya roja ahí y no hay manera de
que ustedes intenten… vamos, que no se puede echar atrás de esa raya roja y la
raya roja es tan dura que es imposible el diálogo y a veces dicen, diálogo sin
condiciones, dando una expectativa absolutamente contraria a lo que piensan,
porque cuando uno dice sin condiciones, se está refiriendo a que las dos partes, se
supone, no han de poner ciertas condiciones previas al diálogo y la primera
condición que ustedes ponen es, abolición de la democracia, esto tiene que ser sí o
sí república, porque si no, no estamos de acuerdo. Pues hombre, eso ya es
imposible, no se puede dialogar por ese camino. A ver si lo consigue el Sr. Pedro
Sánchez que parece que ha descubierto una nueva forma de hacer política, con un
diálogo que no se lo cree ni él, pero hace lo que hace, defraudar a todo el mundo
que de buena fe ha confiado en eso y ya lo sabemos. Y como siempre, el postureo
de siempre.
Mire, los primeros que deberían exigir diálogo para su propio gobierno y para
Cataluña son ustedes y sobre todo respeto, ¿qué respeto han tenido ustedes por
las instituciones catalanas? Si han tenido el Parlamento cerrado tres o cuatro
meses porque no les daba la gana a ustedes de abrirlo, sin ningún respeto. Si
hicieron un golpe a la democracia, si suspendieron el estatuto de facto, haciendo lo
que hicieron, se cargaron su propio estatuto, plantearon un disparate de una
votación que sabían ustedes que iba en contra del propio estatuto que ustedes
tienen. Y luego hablaban ustedes de que las fuerzas, de que España tiene un
sistema político dictatorial y tal y que quieren una constitución nueva, la suya, la de
la república catalana, esa que tiene los mismos defectos que yo he visto por lo poco
que he leído, que se filtra por ahí, que quieren hacer lo mismo que hacen aquí
algunos partidos políticos poner los jueces a dedo, pues eso es lo primero que dice
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la constitución de ustedes que van a poner los jueces a dedo, ellos, los va a elegir
el presidente del gobierno. ¿Pero qué clase de democracia es esa? Pero… sí, Sr.
Coque, sí, eso lo he leído yo, lo filtran ustedes. Eso, están criticando algo en lo que
estoy de acuerdo, en que aquí se manejan poquito el poder judicial, ya hemos visto
el espectáculo que han dado ahora los señores del PP y PSOE y una parte también
Podemos que ha querido meter ahí la zarpa, para nombrar, que ha sido un ridículo
y desprestigiar a la justicia, cuando es un pilar básico de la democracia.
Por lo tanto, oiga, ustedes cuando plantean aquí cosas que no están dispuestos a
hacer piden respeto a las instituciones catalanas los que tuvieron cerrado el
Parlamento, como le digo, un montón de meses. ¿Pero qué respeto es ese? Piden
respeto para las instituciones catalanas los que están montando estructuras al
mismo tiempo, como el consell de la república, para tener entretenido ahí al fugado
de Waterloo, hombre, que es lo que hacen. ¿Eso es respeto? Un señor que debía
haber dado la cara aquí y se larga por ahí a liarla, que no respeta ni a muchos
catalanes que les gustaría que estuviera aquí, sobre todo los que están en la cárcel,
por el peligro que hay que se ve el que puedan hacer lo mismo, que yo
sinceramente en ese aspecto llega un momento en que uno es verdad que entiende
que la gente que está en la cárcel, pues a lo mejor si no se hubieran dado unas
circunstancias y si este señor no los pone en crisis, largándose como otros, a lo
mejor no tendrían que estar ahí. Pero como ha pasado lo que ha pasado, pues yo
creo que preventivamente están muy bien por si acaso y eso la culpa la tiene el
señor de Waterloo.
Mire, nos encanta que Esquerra emplace a la convivencia, la cohesión social y la
libre expresión de la pluralidad política, se lo podrán decir por ejemplo a ese
compañero de ustedes que hace poco agredió en una carpa a un militante de
Ciudadanos. Sí, sí, sí, sí, sí, el 17 de este mes. Sí, de Esquerra Republicana, ¿eso
es respeto?, ¿eso es diálogo?, ¿eso es querer hablar? Oiga, yo condeno todas las
agresiones que haya en cualquier partido, porque todas las ideas salvo lo que he
dicho anteriormente y no me repetiré, el nazismo y tal, dentro de una democracia
caben, pero no lo que ustedes hacen. Yo le hablo de los ataques que hemos sufrido
nosotros, pues trece y personalmente uno que estoy pendiente de un juicio donde a
un señor le piden tres años y medio por delito de odio, que me dañó un menisco y
lo tengo todavía fastidiado. Vino a pegarme a una carpa, a decirme fascista, que no
sé cuántos y a ponerme como un trapo y me rompió las gafas, me dio un golpe, me
hizo un moratón en la cara, otro en… ¿Usted cree que eso es manera? Por ahí no
vamos bien y no le quepa la menor duda que ese señor que hizo eso es de su idea
política, porque la manifestó allí, la manifestó varias veces, varias veces. Y está
grabado hombre.
Bueno, mire, es de verdad maravilloso que Esquerra emplace a los partidos al
diálogo y al respeto, pero es que para hacer eso hay que creérselo primero y
ustedes no se lo creen, porque han tenido un montón. Les digo la última oferta del
presidente del gobierno ahora, o es que lo hace simplemente para que ustedes le
den apoyo y esté ahí gobernando porque le dan apoyo ustedes, Bildu, vamos, todo
lo más bonito que tiene este país en clave democrática. Eso es lo que tiene. Ese es
el apoyo. Pero es que al final va a quedar como está quedando, haciendo el ridículo
porque ustedes se le están dando todas en el mismo carrillo, y hacen bien, él se
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ofrece, es un mercadeo que tienen ahí, ya veremos donde llega.
Mientras tanto, aquí en Cataluña, seguimos con erre que te erre, ustedes trayendo
mociones, no poniéndonos a trabajar, que lo he dicho mil veces, para que funcione,
para que no se vayan más empresas y para que en definitiva hagamos lo que
tenemos que hacer que es para lo que nos dicen los ciudadanos que tienen que
estar los políticos, para trabajar por el bienestar de su gente. Cada uno con su idea,
pero que nos tiene que unir una línea común, al margen de ideas que son los
ciudadanos. Cuando ustedes hablan del tema de la pobreza energética, yo estoy de
acuerdo, esto nos tiene que implicar a todos, esperemos que al Partido Socialista
también y todos los partidos que hay aquí exactamente igual, pero como se van a
implementar esas políticas si no hay manera de hacer gobierno, si aquí no se
puede, si tiene usted el Parlamento como no sé qué por rastrojo, que se dice, no he
dicho la palabra porque es un poco dura, pero vamos que no lo respetan, no
respetan ustedes el Parlamento. ¿Y piden ustedes respeto a España? Que lo ven
ustedes siempre como el enemigo público número uno. España no tiene nada en
contra de Cataluña y los españoles tampoco. Algún inútil que hay por ahí, como los
sectarios que pueden decir disparates, que un grano no hace granero, algún
nostálgico, pues posiblemente pero estos los hay aquí, allí y en todos los sitios. La
mayoría de la gente quiere mucho a Cataluña y por eso no quiere que Cataluña se
vaya, ni que los catalanes se vayan, porque los quieren, los consideran parte de su
propio yo, porque eso no lo podemos olvidar. Votamos en contra obviamente.
Gracias.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Bona nit, en primer lloc, per posicionar-me sobre el reconeixement a les víctimes
dels bombardejos durant la guerra civil, la recuperació dels refugis antiaeris a
L’Hospitalet, vagi per avançat que el posicionament del grup municipal socialista
serà votar a favor de tota la moció. Avançar que en el punt segon on fan referència
a la recuperació del refugi que hi ha a prop del castell de Bellvís, en els treballs que
s’estan realitzant i per part dels tècnics municipals ja es recull que quedi visible i
que aquest refugi es recuperi per a la ciutat. Dues dades molt ràpidament: L’any
2008 l’ajuntament a través del seu arxiu municipal va impulsar la recerca
monogràfica sobre els refugis antiaeris a la nostra ciutat, l’estudi el van dur a terme
el J. R. i l’A. R. i va ser publicat l’any 2010, pel Centre d’Estudis de L’Hospitalet en
els seus quaderns, que elaboren en col·laboració amb l’ajuntament, i l’any 2017 l’A.
C. que és un tècnic municipal, arqueòleg, elabora la proposta del pla de recuperació
dels refugis antiaeris a la ciutat de L’Hospitalet i per tant, en aquest mateix moment
estem en disposició de poder plantejar un seguit d’accions que ens permetin donar
compliment als acords que avui aprovarem en aquesta moció i també, evidentment,
com s’ha comentat aquí, poder fer homenatge i retre homenatge i el reconeixement
merescut de totes les víctimes dels bombardejos que va patir la nostra ciutat, durant
el període de la guerra civil espanyola.
Jo crec, malgrat que algunes vegades es parla de dos tipus de víctimes, jo crec
clarament i per no oblidar a ningú, que tenim l’obligació i la llibertat de recordar,
perquè aquesta llibertat és un element fonamental de la nostra convivència i no es
construeix una societat justa i pacífica sobre l’oblit.
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L’any 1939 es va perdre una generació que havia mirat cap al món, amb una visió
moderna, progressista i culta, com mai s’havia donat en el nostre país. Homes i
dones que van suportar amb dignitat i estoïcisme la ruptura de les seves vides i dels
seu somnis, mereixen per tant, el nostre respecte i la nostra admiració i jo crec que
amb aquesta moció, avui també, ens comprometem a no oblidar. Moltes gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
La moció número 27, té alguns dels seus acords molt coincidents amb la que abans
hem debatut del grup d’Iniciativa per Catalunya-Verds Esquerra-Unida i Alternativa,
per tant intentaré no repetir alguns dels arguments i centrar-me més en les
diferències que en les coincidències.
Estem convençuts que la intencionalitat política de barrejar la forma d’organització
de l’Estat i per tant, la figura del cap d’Estat amb l’encaix de Catalunya dins de
l’Estat, amb les qüestions de debat intern a Catalunya, jo crec que això, en cap cas,
ajuda a avançar, en cap cas. El què no tinc clar és que si ho barregem per no
avançar, no s’ha donat i ho barregen i llavors, estem en disposició de plantejar-les
que no ho barregin, parlem d’una qüestió, parlem de l’altra, parlem de tot el què
vulguin, però fem-ho d’una manera separada, perquè si no serà impossible, perquè
si vostès vinculen una qüestió a l’altra, no serà possible. Abans els hi explicava, hi
ha un mecanisme, o sigui, el Parlament de Catalunya, dintre de les seves funcions
que per cert, li atribueix la Constitució, pot fer una iniciativa per iniciar la reforma de
la Constitució, pot prendre la iniciativa i fer una revisió de la Constitució. Per què no
ho fem des del Parlament? I vostès tenen la majoria per fer-ho, els grups polítics
que ho representen, facin aquesta iniciativa des del Parlament de Catalunya, com a
Parlament sobirà i a partir d’aquí, iniciïn el procediment de reforma de la Constitució
i a partir d’aquí, veiem què passa, veiem què surt. Però no, és molt més senzill
estar esquinçant-se les vestidures a la plaça major i aquí diem que això no potser i
que això és un desastre. No, escolti hi ha mecanismes, utilitzin els mecanismes, si
existeixen, i insisteixo mecanismes que els hi atorga la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia, per què no els fan servir? És més senzill dir que no ens ho deixen fer,
però no és veritat, el què no els deixen és fer-ho de qualsevol manera i el què sí
que els hi demanaria és que no tornessin a fer lo del 6 i 7 de setembre de l’any
passat o lo del 27 d’octubre de l’any passat, això sí que els hi demanaria que no
tornessin a fer, fonamentalment per respecte a això que vostès demanen, que és el
tema de les institucions catalanes i insisteixo, jo que vostès separaria el debat entre
l’organització de l’Estat, el model de l’Estat i la qüestió catalana.
I amb això acabo, mirin, vostès plantegen el tema de la monarquia absolutament
demonitzada, en el plantejament que vostès fan de la república catalana, volen ser
la Dinamarca del sud, el seu model social és Suècia, tenen el president Puigdemont
i alguns dels seus consellers a Waterloo (Bèlgica), l’exconsellera Ponsatí a Escòcia.
S’han adonat que tenen a tothom sota monarquia?, a tothom, o el seu model on
tenen tota la gent repartida pel món, excepte els que estan a Suiza, estan en
monarquies, és estrany no?, perquè teòricament totes aquestes monarquies que
són monarquies igual, en molts casos més antigues que l’espanyola, els hauríem de
demonitzar, els hauríem de segrestar i menjar-se pels peus a tots els
independentistes que estan per allà, que jo sàpiga no ho han fet, què passa que la
monarquia a Bèlgica és bona?, que la monarquia al Regne Unit és bona?, que la
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monarquia de Dinamarca, fins i tot, ens serveix per emmirallar-nos en el nostre
projecte de futur?, però l’espanyola no. Jo crec que la confusió a la que vostès
tendeixen en barrejar-ho tot, respon a unes altres qüestions que segurament serien
molt més difícils de resoldre.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Per contestar diferents qüestions, aniré per bloc de partits. Molt breu, el Partit
Popular, els únics que devaluen les institucions són vostès amb els casos de
corrupció que són el partit més corrupte i que l’únic que fan a les institucions és
robar i ficar la ma al calaix i saquejar qualsevol institució en les que estan. I només
s’ha de veure els ministres que han tingut imputats actualment per casos de
corrupció allà on governen.
Envers a la gent d’Iniciativa i també pel Partit Socialista, parlàvem del reglament del
Parlament que s’ha fet algun tipus de votació, no deixa de ser un reglament que
també s’aplica a altres parlaments de l’Estat espanyol, per tant, si un reglament val
per altres comunitats autònomes, també valdria per al nostre país, per al Parlament
de Catalunya.
I nosaltres, senyors d’Iniciativa, ho tenim molt clar, entre monarquia i república
catalana, escollim república catalana i així ho vam decidir també a l’1 d’octubre i no
donem nosaltres, en cap moment, lliçons de republicanisme, no hem donat cap,
però tampoc acceptem que vostès ens donin lliçons de republicanisme perquè sap,
la Constitució del 78, vostès van votar a favor, vostès van consolidar la Constitució
Espanyola, la monarquia parlamentaria. Esquerra Republicana de Catalunya va
votar en contra d’aquella constitució i benvinguts i benvingudes a la lluita contra el
règim del 78.
Respecte a Ciutadans, únicament li demanaria, és a dir, que no faci acusacions
falses en aquest Ple dient que les agressions que han patit, en principi, vostè i
nosaltres les condemnem, han sigut de militants d’Esquerra Republicana, perquè
això és fals i vostès a veure si condemnen també totes les agressions rebudes en
aquesta ciutat, és a dir, per col·lectius feixistes contra persones independentistes,
amb les seves pintades i també condemnen altres tipus d’accions. Perquè vostè
menteix més del què parla i mira que parla vostè; vostè menteix més del que parla,
per tant, vull que rectifiqui aquestes acusacions perquè són falses i nosaltres
condemnem qualsevol acte de violència, vingui d’on vingui i sigui a qui sigui.
Respecte al PSC, nosaltres no demanarem cap reforma de la Constitució, és a dir,
al Parlament de Catalunya, hi ha una majoria independentista, una majoria
republicana, la poden demanar vostès, és a dir, el Congrés de l’Estat Espanyol,
vostès governen Espanya, poden reformar-la, nosaltres no anem a reformar res.
Igual que nosaltres tampoc reformarem els estatuts, nosaltres aquesta etapa
d’estatuts ja ho vam fer, si vostès creuen que a Catalunya ha d’haver un nou
estatut, el què poden és buscar els suports necessaris, si tenen, que no en tenen,
per iniciar aquest tràmit, perquè a Catalunya hi ha una majoria republicana, hi ha
una majoria independentista i l’únic que volem és que es reconegui aquesta majoria
social i política que existeix i diàleg sí, dialoguem de tot. El Govern de Catalunya
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sempre ha estat a favor del diàleg, a favor de trobar una solució política i les
solucions polítiques passen també per votar, perquè els ciutadans i les ciutadanes
puguin exercir el seu dret a decidir el futur polític, com ho ha fet Escòcia, com s’ha
fet també al Canadà amb referèndums concrets a nivell de Quebec o d’Escòcia, i
aquest és el futur que nosaltres també volem per aquest país, que els ciutadans i
les ciutadanes puguin votar.
Sobre el tema de la monarquia, em sembla molt bé que hi hagi països que estiguin
a favor de la monarquia i ho van decidir, o alguns en referèndums o altres amb
altres tipus de mecanismes, però vostès són un partit que diuen que són
republicans, acaben votant o afavorint una monarquia que en cap moment ha
passat per les urnes i vostès es neguen també que els ciutadans i les ciutadanes
puguin decidir quin model d’Estat volen, si volen tindre una monarquia
parlamentaria o volen tindre una República i nosaltres, en aquest sentit, com
sempre hem fet, a favor del diàleg, a favor de trobar una sortida a aquest conflicte
que existeix i sobretot a favor del dret a decidir el futur polític d’aquest país amb
unes urnes, amb un referèndum i si és possible pactat.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Únicamente aclarar que yo es que no defiendo a ningún bando, yo no tengo bando.
Claro en los años 30 elegir el comunismo radical pro soviético o el fascismo, pues
yo no me quedo con ninguno de los dos, ninguno de los dos son mi bando, por
tanto, yo no reivindico ningún bando pero sí la memoria de aquellos que murieron.
Las bombas no iban teledirigidas a unos o a otros, cuando bombardeaban una
ciudad, por supuesto, que morían muchísimas personas inocentes, pero cuando
bombardeaban una ciudad, tanto un bando como el otro y es cierto, que la
dictadura que ensalzó a los suyos, también si llegan a ganar en este caso ustedes
porque ustedes tienen sí que tienen bando, hubiesen hecho justo lo mismo, pero es
que estamos en una democracia y lo que tenemos que hacer es que no se repitan
estas cosas.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
A mi m’agradaria saber quan es parla de bàndols que bombardejaven quins
bàndols se’n parlen, quin és el bàndol que bombardejava, els bàndols
bombardejaven?, hi havia dos bàndols que bombardejaven la ciutat de L’Hospitalet,
a més a més?, la veritat és que no entenc, parlem de víctimes, parlem de bàndols
que bombardejaven, li donem la volta a la historia constantment, és impressionant.
Desprès, hi ha hagut un moment que el portaveu de Ciutadans, no sé si a tothom se
li ha passat, hi ha hagut un moment que deia que feia pudor una moció, que feia
pudor, eh. Jo crec que s’ha de ser molt respectuós i molt curós amb les paraules
que s’utilitzen en una moció pel reconeixement de les víctimes dels bombardejos
feixistes en aquesta ciutat, dir que fa pudor, es poden dir milers de coses, però que
fa pudor aquesta moció? Jo sincerament, jo he sentit això, no sé si la resta ho han
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sentit també, a mi em sembla tant fora de lloc, però ens té acostumats a aquestes
coses, a utilitzar paraules que les diu i desprès les desdiu i ara dóna la volta.
Utilitzar el concepte fer pudor en una moció com aquesta, de veritat que és
absolutament fora de lloc, a més amb un vot a favor de la moció, és que no té cap
sentit parlar així d’un tema com aquest i d’una moció com aquesta que requereix
d’un respecte absolut i es poden dir les coses que s’han dit sense parlar de pudor.
De veritat s’ha de dir que fa pudor una moció com aquesta?

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Aquí s’ha parlat d’una manera despectiva perquè quan interessa aquí tens noms i
cognoms, tens partits, tens de tot i quan no, parla del senyor de Waterloo, senyor
de Waterloo, legítim president de la Generalitat de Catalunya, destituït. Jo crec que
davant d’aquestes actituds, lo millor és que quan una persona riu, somriu, no
guarda el respecte ni a les persones que nomenen, ni quan parles, perquè jo he
intentat, bé, he intentat no, ho he fet segur, guardar el respecte, el millor és acabar
la meva intervenció i regalar-li el temps i les orelles a aquelles persones que venen i
se te’n foten a la cara perquè és el que fan normalment sempre. Dit això, el senyor
de Waterloo és aquella persona que legítimament era president de la Generalitat
i..., senyor Miguel García, continuarà? Sí, sí, l’he sentit riure i gesticular.

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.
SRA. ALCALDESSA
Sr. Garcia, por favor, le pido que guarde un poco de respeto al resto. Sr. Monros, si
us plau.
SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Aquest senyor era fins que el règim...
SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós li demano que continuï amb la seva intervenció.
SR. MONROS IBÁÑEZ (CIU)
És que no es pot continuar amb una persona que tota l’estona ha de fotre cullerada,
perquè és així...
SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, si us plau, acabi la seva intervenció.
SR. MONROS IBÁÑEZ (CIU)
No em poso ni la meitat d’estupendo que et poses tu, que ets un mal educat. El Sr.
Carles Puigdemont era president fins que algú el va destituir d’una manera ja
sabem tots, utilitzant aquest règim feixista que va autoritzar el govern aquell actuar,
els agradi o no els agradi i a pesar de que en els resultats d’unes eleccions el 21 de
desembre computant els vots perquè ja se el que dirà que les matemàtiques en ell,
li funcionen de quan en quan, sumant els vots de varies formacions polítiques podia
tornar a ser el legítim president, però evidentment continuen actuant de la manera

…/…

170

que actuen, és a dir, un govern va destituir, l’espanyol va destituir, va aplicar el 155 i
el resultat de les urnes del 21 de desembre no el va respectar, i això és el què dirà
la història.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sr. Garcia, para replicar mis argumentos me tiene que sacar otra vez el espantajo
de la corrupción, yo creo que mis argumentos son buenos, entonces usted
reconoce que no hay diálogo, sino que hay imposición. Reconoce que las
instituciones catalanas están devaluadas porque ustedes mismos las han
devaluado y además, reconocen que el 27 de octubre fue desgraciadamente uno de
los peores días de la historia de Cataluña.

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Yo le quiero recordar al Sr. Hermosín que en el 36 lo que paso fue un golpe de
Estado contra un Gobierno democrático escogido en las urnas, que fue la segunda
república y que desgraciadamente perdió la guerra, los que se alzaron, o sea, los
golpistas ganaron desgraciadamente para este país y que las víctimas de las que
nosotros estamos hablando, son las víctimas de ese gobierno democrático que
defendió la democracia y defendió lo que todos españoles, los ciudadanos de este
país habían introducido en una urna, se lo recuerdo para que no se le olvide y no es
una cuestión de bandos, sencillamente de un Estado democrático.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Només un parell de comentaris sobre la moció respecte les institucions catalanes,
etc. Sobre el reglament no sé si el Sr. García l’ha entès o no. No és que el
reglament del Parlament estigui malament o no, el què estaria molt bé, és respectar
les decisions del Consell de Garanties Estatutàries, dels serveis jurídics, tota la
resta d’òrgans que ens ha dotat al Parlament per tal de garantir que la feina que es
fa està ben feta i això és el que no es respecta, no es va respectar aquells dies i per
una altra banda, no se si és oportú parlar del PSUC, partit que ara mateix no
existeix, però que era el partit referent per a nosaltres durant la transició, no sé si és
oportú parlar d’això, parlar d’una gent, d’una lluita dels antifranquistes que van estar
aquí a la clandestinitat, lluitant contra el franquisme i parlar d’ells d’aquesta manera,
quan n’hi ha d’altres que estaven a l’exili. Per tant, crec que una mica de respecte
per a tota aquesta gent.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a ver, señor García, a ver si afina usted el oído que anda mal, yo no he
dicho que ese señor fuera de Esquerra Republicana, no he nombrado ningunas
siglas, he dicho de su ideología porque allí dijo varias veces “visca la república
catalana” y dijo cosas que abundan en que es su ideología, pero no he dicho
Esquerra, a ver si está puesto ahí. Mire, no lo he dicho, he dicho de su ideología, en
cualquier caso, mire, es igual, la crítica iba por donde iba y eso es echar balones
fuera.
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Cuando ustedes hablan de respeto y se lo digo a usted también, señor Monrós, no
se ponga tan estupendo porque al final, usted ha dicho una cosa que ha dicho “el
legítimo presidente, en este momento, de la república es” y yo cuando usted ha
dicho “era” me he sonreído porque primero decía que “es” y luego “era”, o sea, no
es, me he sonreído cuando usted ha dicho “es”, cuando ha dicho que “es”, no es el
legítimo presidente, no es el legítimo, no se ponga tan estupendo porque ni era, ni
es. Era cuando estaba legalmente pero luego no, desde que está en Waterloo.

El Sr. Monrós intervé sense micròfon.
SRA. ALCALDESSA
Sr.Monrós…
SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Ve como también corta usted. En cuanto a respeto, mire, no hemos visto ningún
tipo de autocrítica por parte de ustedes cuando el Sr. Rufián, también de su
ideología, llamó a un ministro en la cámara de todos los representantes de los
españoles, le llamó, acuérdese, eso ha salido, le llamó hooligan y fascista, y
ustedes de su ideología y de sus siglas le escupieron al ministro, ese es el diálogo
que ustedes quieren, ese es el dialogo que ustedes apelan y no he visto por parte
de ustedes, aquí en este Pleno, pedir disculpas, o sea que no se pongan tan
estupendos, porque ustedes no respetan a nadie, su idea quieren tenernos a todos
arrodillados y como no nos arrodillamos pues no merecemos respeto de ustedes,
así de clarito señor García, así de clarito.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Jo Alcaldessa, si em permet, trencaré una mica el ritme. Vostès es creuen que això
que fem aquí aconseguirem posar-nos d’acord entre nosaltres?, i volem posar
d’acord a tot un país? Som 27, teòricament ens coneixem tots, que tenim una
relació més o menys cordial, més o menys uns amb uns altres, que coincidim molt,
que estem molt juntets, i la que liem?, i volem que ens posem d’acord tot un país?
Escolti, això que està passant avui aquí és el què ha aconseguit la situació, deixi
que ho digui així perquè ningú digui que poso “les cireres a una banda o a una
altra”, o posem el fre de ma, baixem tots del cotxe, ens mirem en el mirall, ens
relaxem, tornem a pujar, decidim anar allà on sigui, un lloc tranquil i ens hi posem a
parlar i endrecem això o si no la gent, si encara hi ha algú que ens estigui mirant
per la televisió en streaming o ho vegi d’aquí uns dies, quan ens vegin pensi que
nosaltres som els seus representants, i nosaltres quan sortim d’aquí com ens
coneixem segurament parlarem entre nosaltres i direm “hòstia, avui t’has passat tu,
vaja, ha afluixat una mica l’altre”, però a la gent que nosaltres representem no tenim
garantia que quan estiguin al carrer tinguin la mateixa sang freda que podem tenir
nosaltres, amb la qual cosa, també nosaltres estem col·laborant a que aquest clima
de tensió que es viu aquí, en un moment, desprès es traslladi al carrer, també som
responsables. Els hi demano que per responsabilitat abaixem tots el to, intentem
trobar l’espai de concòrdia i posem-nos a anar a una direcció i traslladar a les
nostres formacions polítiques, cadascú a la seva, que o ens hi posem a treballar pel
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bé de tots, o acabarem esquinçant-ho tot i quan un gerro es trenca, mai més torna a
ser gerro.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Per finalitzar. Al Sr. Miguel García no li recomanaré perquè ja sabem que llegeix
poc, però a la Sra. Esplugas sí que li recomano que entri al repositori del museu de
L’Hospitalet i es miri l’estudi del J. R. i de l’I. T. perquè vegi que no és una moció
amb un text partidista, simplement, llegeixi, documenti’s sobre tot el tema de refugis
antiaeris i aprengui alguna cosa.
I al Sr. Hermosín, és normal que vostè no vulgui un reconeixement de les víctimes
dels bombardejos perquè vostè ja té un monument a la seva víctima, té un
monument a la grandesa del dictador Francisco Franco. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Respecte les dues mocions d’Esquerra Republicana, la número 25 quedaria
aprovada i la número 27 quedaria rebutjada. Passem a la moció del Partit Popular.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovada la moció
número 25; es deixa sobre la taula la moció número 26 i declara rebutjada la
número 27, amb el resultat de la votació que es recull a continuació en cadascuna
d’elles.
MOCIÓ 25.- PEL
RECONEIXEMENT
DE
LES
VICTIMES
DELS
BOMBARDEJOS FEIXISTES I LA RECUPERACIÓ DELS REFUGIS ANTIAERIS
DE L’HOSPITALET.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, resultant aprovada íntegrament, segons el detall
següent:
a) Acords PRIMER, SEGON, TERCER, QUART I SISÈ: han estat aprovats amb
26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez i de la REGIDORA i dels REGIDORS NO
ADSCRITA/ADSCRITS, Sra. Cristina Santón Ramiro, Sr. Rafael Jiménez Ariza, Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro i amb 1 vot en contra
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de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el
moment de la votació.
b) Acord CINQUÈ: ha estat aprovat amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez, del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i
de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón
Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 1 vot en contra de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González i amb 2 vots d’abstenció dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro;
assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
La ciutat de l'Hospitalet, durant la Guerra Civil, va patir molt directament els estralls
dels bombardejos per part de les aviacions italiana i alemanya, en suport a
l'aixecament feixista, contra la població civil en la rereguarda republicana. Aquests
fets han estat durant molts anys poc estudiats i desconeguts per la majoria de la
població. Malgrat tot, encara són present en la memòria familiar de molts veïns i
veïnes de la ciutat, que els van viure en primera persona o n'han sentit els relats de
pares i avis. També hi són presents encara, amagats, alguns vestigis dels
bombardejos com els refugis antiaeris construïts en el període de 1937-1939.
L'Hospitalet i moltes altres poblacions catalanes, amb forta presència de forces
progressistes, antifeixistes i revolucionaries que es van oposar a la sublevació
feixista, i per la presència d'una important indústria de guerra, va ser un dels
objectius principals. El primer bombardeig feixista contra l'Hospitalet es va produir el
27 d'abril de 1937. Però va ser en la matinada del 25 de juliol del mateix any quan
l'aviació italiana va bombardejar el nucli dels barris de Collblanc i la Torrassa, als
voltants dels carrers Montseny, Llobregat, Mas, Progrés i París, on s'hi situaven els
locals d'organitzacions com la CNT, Izquierda Republicana, ERC, UGT o PSUC, i
que va provocar les primeres víctimes mortals documentades: una vintena de
morts, i prop de 40 ferits.
Els bombardejos –dels quals s'han documentat 17 en total en un període de tres
anys, tot i que poden haver estat més–, van persistir fins al dia abans de l'entrada
de les tropes franquistes a l'Hospitalet, afectant altres zones i barriades de la ciutat,
destruint habitatges i fàbriques i provocant noves víctimes mortals.
Aquests atacs van provocar la resposta de les institucions, amb la constitució de la
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Junta de Defensa Passiva, però també dels veïns i veïnes autoorganitzats, per
construir refugis que permetessin protegir-se de les bombes de l'aviació feixista. Es
desconeix l'abast i nombre total d'aquestes construccions, a causa de la forma com
moltes es van construir, al marge de les administracions, en habitatges i propietats
particulars, o inclús en orificis naturals al llarg del talús del Samontà, per escapar
del terror.
Malauradament, mai no hi ha hagut interès per part de l'Ajuntament per localitzar,
estudiar i recuperar aquests refugis, que en molts casos poden haver-se perdut per
sempre i el poc que quedi corre el risc d'acabar desapareixent definitivament.
Tampoc s'ha avançat per rescatar de l'oblit la memòria de les víctimes dels
bombardejos feixistes.
A Barcelona s'hi han recuperat i museïtzat diferents espais, com el Refugi 307 al
Poble Sec, o els refugis de la plaça del Diamant o el de la plaça de la Revolució.
També l'any 2003 es va inaugurar un monument en record a les víctimes dels
bombardejos feixistes, situat davant del Coliseum, i enguany s'han dut a terme
nombroses activitats en record dels bombardejos del març de 1938 –que també van
afectar l'Hospitalet– amb la programació d'activitats com un mapping, una exposició
i l'edició d'un llibre sobre aquest tema.
En el cas de l'Hospitalet, tot i el desinterès per part de l'administració, se n'han fet
diferents treballs i estudis per part d'historiadors i especialistes, com els d'A. i J. R.,
A. C., J. R., I. S., O. V., o el recent TFG d'I. T., que juntament amb el Centre
d'Estudis de l'Hospitalet i els records i testimonis de veïns i veïnes dels barris han
permès conservar una part de la memòria d'aquestes construccions.
Gràcies a aquests treballs, l'existència i emplaçament d'alguns d'aquests espais
històrics es troba ben documentada, i seria possible la seva recuperació, abans que
no acabessin oblidats i destruïts. Seria el cas, per exemple, del refugi del Canyet
(Can Nyac) al barri de Sanfeliu, o el possible refugi del qual es va trobar un accés
amb les troballes arqueològiques de la Torrassa (Castell de Bellvís), pendent també
de la seva recuperació. I especialment el refugi descobert durant les obres de
rehabilitació de la Torre Barrina, del qual l'Ajuntament va anunciar que s'estava
treballant el projecte de recuperació, previst per l'any 2009.
Tot i aquest compromís, i l'oportunitat didàctica i divulgativa que aquests espais
històrics representen per la ciutat, vinculant-los amb el Museu de l'Hospitalet i Can
Riera-Espai de Memòria, durant aquests 10 anys no s'ha fet cap passa per la
recuperació de la memòria col·lectiva i els refugis antiaeris de la ciutat. També
representen una oportunitat, no només pel seu interès històric, sinó per reconèixer
les víctimes que va provocar el feixisme a la ciutat ara fa 80 anys, posant en valor la
memòria col·lectiva antifeixista i recuperant el nostre passat, però també
reconeixement el sofriment de tots els pobles que avui pateixen els estralls de les
guerres.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet, a proposta del grup municipal
d'Esquerra Republicana, acorda:
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Primer.- Instar al govern municipal a complir amb el compromís de recuperar el
refugi antiaeri descobert a la Torre Barrina, museïtzar l'espai vinculant-lo a Can
Riera i obrir-lo al públic.
Segon.- Instar al govern municipal a incloure, dins del procés de rehabilitació del
Castell de Bellvís, la recuperació del refugi trobat en aquell emplaçament.
Tercer.- Instar al govern municipal a actuar de manera urgent per aturar la
degradació del refugi de Can Nyac, i procedir a estudiar la seva recuperació.
Quart.- Instar al govern municipal a elaborar un estudi sobre l'emplaçament,
situació i possibilitat de recuperació dels refugis antiaeris de la ciutat.
Cinquè.- Instar al govern municipal a la instal·lació d'un monument a la memòria de
les víctimes dels bombardejos que va patir la ciutat de l'Hospitalet en el període
1937-1939, fent-lo extensiu a tots els pobles víctimes d'altres guerres.
Sisè.- Traslladar els presents acords als i les membres de la comissió de revisió del
PEPPA, a l'Associació Pont de la Llibertat - L'Hospitalet Antifranquista, al Centre
d'Estudis de l'Hospitalet, a l'Associació per la Defensa del Patrimoni de l'Hospitalet PERSEU, al Grup de Patrimoni de l'Hospitalet, a la Federació d'Associacions de
Veïns de l'Hospitalet, al Museu de l'Hospitalet, als Consells de Districte, als i les
membres del Consell de Ciutat i al Memorial Democràtic de la Generalitat de
Catalunya.
MOCIÓ 26.- PROPOSANT LA CREACIÓ D’UNA MONEDA LOCAL PRÒPIA DE
L’HOSPITALET.
El Sr. Antoni Garcia Acero, portaveu del grup polític municipal d’ERC, deixa
aquesta moció sobre la taula.
MOCIÓ 27.- PER A LA DEFENSA DE LES INSTITUCIONS CATALANES, LES
LLIBERTATS FONAMENTALS, EL
DIÀLEG I PER L’ABOLICIÓ DE LA
MONARQUIA.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, essent rebutjada en la seva totalitat, segons el
detall següent:
a) Acords PRIMER, SEGON, QUART, CINQUÈ, SISÈ I SETÈ: han estat rebutjats
amb 20 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i de la
REGIDORA i dels REGIDORS NO ADSCRITA/ADSCRITS, Sra. Cristina Santón
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Ramiro, Sr. Rafael Jiménez Ariza, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro
Alonso Navarro i amb 7 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació.
b) Acord TERCER: ha estat rebutjat amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, 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 Narváez i Jesús Amadeo Martín González; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i de la REGIDORA i dels
REGIDORS NO ADSCRITA/ADSCRITS, Sra. Cristina Santón Ramiro, Sr. Rafael
Jiménez Ariza, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro;
amb 6 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i amb 1 vot d’abstenció del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la
votació.

PARTIT POPULAR
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 28 i 29, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Passem a la moció del Partit Popular.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Procederé a la exposición de la número 28, la número 29 la dejaremos sobre la
mesa para intentar mejorar los puntos de acuerdo y presentarla en el próximo
Pleno, si fuera oportuno.
Respecto a la moción para solicitar a la Generalitat un centro de inspección técnica
de vehículos en L’Hospitalet, esta moción tiene como objetivo asegurar que los
vehículos que circulan por nuestras calles, por nuestras vías, se mantienen en
óptimas condiciones para circular, minimizando así el riesgo de accidente que
supone la circulación de vehículo sin el mantenimiento técnico pertinente. Dicha
inspección contribuye además a proteger el medio ambiente, a través del control
para la reducción de la contaminación acústica y de las emisiones de los gases
escape.
Tal y como establece la ley, los vehículos deben someterse a dicho control con una
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periodicidad mínima en función de la antigüedad y el uso, previendo además las
situaciones extraordinarias que puedan obligar a ciertos vehículos a acudir a esa
revisión de una manera más continuada. Actualmente los ciudadanos de
L’Hospitalet estamos obligados a desplazarnos a otros municipios cercanos para
pasar dicha inspección, porque no tenemos la posibilidad de hacerlo en nuestra
propia ciudad. L’Hospitalet tiene un amplísimo parque automovilístico que asciende,
según el anuario del año 2017, a más de cien mil vehículos, básicamente motos y
turismos pero también vehículos industriales.
Nuestra ciudad dispone de espacio suficiente para acoger esa infraestructura,
podría ser posiblemente el Polígono Pedrosa, zona que además ahora está
estableciendo pues diferentes marcas de automóviles y puede ser un pull
automovilístico y además entendemos que es necesario que desde la ciudad de
L’Hospitalet se le pueda prestar este servicio a nuestros vecinos, incluyendo en
nuestra cartera de servicios, por decirlo de alguna manera, el servicio de la ITV.
Sabemos que la competencia en esta materia es competencia de la Generalitat y
en su condición de titulares, el servicio de ITV que optó por la concesión de
empresas privadas con régimen de autorización administrativa en la gestión del
servicio. La apertura de este centro de ITV entendemos, a nuestro parecer, que
supondría un beneficio económico para la ciudad por los impuestos que genera
esta actividad y en la misma manera también crearía puestos de trabajo.
Por todo ello, des del grupo Popular proponemos al Pleno solicitar a la Generalitat
de Cataluña que se estudie la viabilidad de la apertura de un centro de atención
técnica de vehículos en la ciudad, que dé servicio a todos los vecinos y a las
empresas de la ciudad. Gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
representació.
SR. JIMENEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Yo ya estaba preocupado porque a ver si va a acabar el Pleno y no vamos a tener
el tiempo para discutir el centro de ITV en L’Hospitalet, después de hablar de los
bombardeos del Yemen, de nacionalismos y no sé cuántas cosas, pues casi que
apetece y todo.
El tema del centro ITV, yo no sé a qué responde esta petición, porque yo no creo
que sea un clamor popular para que se implante un servicio de ITV dentro de
nuestro municipio. Usted además plantea que sea el polígono Pedrosa, al final de la
calle Motores hay un centro de ITV que yo no sé si tiene mucho sentido tener en
quinientos metros, dos centros de inspección de vehículos. Al final, no sé bajo qué
criterio responde porque al final dice, no hay que irse a otro municipio, bueno, al
paseo de la Campsa en Cornellà que está al final del Polígono o final de calle
Motores en Barcelona que hay otro para ir a hacer una inspección, no creo que sea
una necesidad para nuestro municipio, que es un tema que ya lo tenemos bien
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cubierto, que además poner esto nos generaría más movilidad dentro de un
territorio y tampoco es algo que necesitemos ahora mismo. Voto en contra.

SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
En contra.
SR. MARTÍN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstención.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstención.
SR. GIMÉNEZ MAQUEZ (CUP-PA)
Abstenció.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Jo com el què demana és demanar un estudi de viabilitat, votaré a favor, però faré
unes consideracions. Una i respecte del què ha dit la portaveu del PP, si la posem
al polígon Pedrosa..., vostè ha fet la manifestació però si no l’hagués fet no hagués
dit res, si en algun lloc de la ciutat si ubiquéssim la ciutat de L’Hospitalet, tal i com
tinc al cap el planell de la ciutat, tenim una que està aquí darrera que és la de
Cornellà, que és frontera, és a dir, hi ha molta gent que es pensa que va a
L’Hospitalet i l’altre al carrer Motors que és Pedrosa a l’altre costat, lo coherent
seria, per donar un servei o sigui, perquè la gent tingués diguéssim les distàncies
més repartides, anar-se’n a la zona nord, que ho veig difícil que allà sigui possible
posar això, per l’envergadura i per la mobilitat que genera perquè en el cas que ens
ocupa i la que tinc al cap, perquè hi visc al costat del passeig de la Campsa, quan
tens les hores donades plenes, allò és un festival de cotxe amunt i avall, és a dir, de
tal manera que estan ocupant, moltes vegades, tota una banda de teòric
aparcament de cotxes que ocupen els que s’estan esperant i a vegades en doble
fila. L’avantatge que té el passeig de la Campsa és que com és molt ample i té
doble sentit, i el trànsit que hi ha allà és més per gent que va a treballar, diguéssim,
la complicació és més petita, no?
Jo torno a dir, voto a favor perquè senzillament està demanant un estudi de viabilitat
però jo crec que utilitzar a L’Hospitalet, això, un centre de ITV, tenint en compte que
en tenim un fronterer, i en tenim un altre al carrer Motors, no crec que sigui una
cosa ni necessària ni indispensable perquè la tenim. I també posem en dubte que
doni servei als veïns i empreses de L’Hospitalet perquè moltes vegades, la gent, va
a aquests centres no per on viu, hi ha gent que sí, sinó que hi ha gent que hi va per
on treballa i aprofiten que treballa a prop de, demana l’hora i no té perquè ser
necessàriament de L’Hospitalet. Jo en tot cas, suposo que l’estudi de viabilitat ve
donat per les distàncies que hi ha entre un centre i un altre i per a veure si és òptim
o no òptim posar un centre a L’Hospitalet, tenint en compte que per sort o per
desgràcia, nosaltres en tenim a l’extrem de la ciutat, ens faltaria l’extrem nord, però
que és precisament en el lloc que jo crec no hi cabria un centre d’inspecció i a més
a més, amb la mobilitat que generaria en un barri com aquell.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Abstenció.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Primero, sobre todo, nuestro grupo siempre considera que es necesario reducir el
número de coches y que apostamos por unos sistemas alternativos y públicos de
transporte, digamos para la movilidad dentro de la ciudad y esto digamos, creo que
dentro de nuestro programa queda bastante claro. No obstante, también
entendemos que las personas que tienen un coche pues tienen una serie de
necesidades y por supuesto, tienen que pasar la ITV y que es muy triste que tengan
que irse a ciudades adyacentes cuando aquí en L’Hospitalet no hay una ITV para
pasar todos esos controles. Por lo tanto, nosotros consideramos que podría ser
interesante que en esa pastilla que se ha aprobado hoy donde van a ir hoteles,
pues por qué, no, en vez de hoteles pues un taller de ITV porque seguramente le
daría bastante más servicio a la ciudadanía de L’Hospitalet que dichos hoteles, por
lo tanto nosotros creemos que sería un buen lugar, votaremos a favor.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Pues hombre yo no veo por qué un servicio que puede tener la ciudad cerca, hay
un estudio que puede entender los especialistas que igual nos hace falta y nos da
un buen servicio y ya que dice la Sra. Ana, vamos a destensionar un poco el Pleno,
pues sí vamos a cambiar hoteles por ITV, Sra. Ana, yo creo que no está mal eso,
buena idea, cambiamos hoteles por…, aunque yo he votado a favor, a eso, por
ITV… No, hombre, yo creo, ahora fuera de broma, que estudiarlo y ver la
posibilidad que se le dé un servicio a la ciudad no es malo, por lo tanto, no votaré
en contra, lo votaré a favor y supongo que si en ese estudio se ve que salen
beneficiados los vecinos, pues habría que hacerle caso, aunque aquí los
estudios…, son como los másteres estos que tienen por ahí algunos, no sirven para
nada, pero bueno, a favor.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Nosaltres votarem en contra i ho votarem en contra perquè això de la mobilitat, una
de les primeres premisses és reduir el nombre de vehicles que estan circulant, que
per cert i ho parlarem en la moció següent, aproximadament el 50% dels vehicles
que transiten per aquesta ciutat no són d’aquesta ciutat i tenim un problema afegit
de salut pública.
Nosaltres les dues estacions que tenim tocant al municipi, les tenim pràcticament en
el territori fronterer. Què vol dir això?, que la gent, els veïns i les veïnes de
L’Hospitalet, es beneficien d’una infraestructura que no la tenen en el territori i que
difícilment la podrien tenir, però a banda d’això, tenim les de Sant Just Desvern i les
de Sant Joan d’Espí, que juntament amb aquestes dos, farien un superfície del que
seria un quart de la ciutat de Barcelona. La ciutat de Barcelona té cinc estacions
d’ITV i en un quart d’aquesta superfície de la ciutat territorial de Barcelona,
nosaltres hi tindríem quatre, més que suficient i sense que hi hagi cap reivindicació
per part de ningú perquè això sigui així.
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Jo crec que és un tema d’eficiència econòmica i de mobilitat per tant, penseu també
que això és una concessió de la Generalitat, podem demanar un estudi, això és
evident, però creiem que nosaltres tenim les necessitats més que cobertes i lo que
afegiríem són menys vehicles en algunes zones del territori on no volem tenir-los.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
En primer lugar, lo que pide es un estudio, no pide ni da por hecho nada,
simplemente lo que pide es que se estudie la viabilidad de instalarlo en nuestra
ciudad. Yo creo que siendo la segunda ciudad de Cataluña que los vecinos y las
vecinas de L’Hospitalet tengan que irse aunque sean a zonas limítrofes, yo creo
que si nosotros tenemos la posibilidad de tener uno, no veo por qué se tienen que ir
a otro sitio, a otro municipio, ya sea L’Hospitalet o sea Cornellà, además yo no sé si
ustedes han ido hace poco o pasan frecuentemente por la zona de Cornellà pero es
que está constantemente bloqueada de coches, por tanto, nosotros entendemos
que el hecho de la obertura de otro centro en L’Hospitalet, descongestionaría el de
Cornellà, descongestionaría Barcelona y daríamos servicios a nuestros vecinos.
Sr. Mompel, que usted me diga que como ya está en Cornellà, por ejemplo, y los
vecinos ya se aprovechan de ese servicio, pues me parece un poco conformista
porque nuestros vecinos están pagando nuestros impuestos en L’Hospitalet y
entonces usted lo que quiere es que los vecinos de L’Hospitalet paguen el impuesto
de vehículos en L’Hospitalet pero luego cuando se genera riqueza y los impuestos
que se generan de la actividad de la ITV se lo lleven los ciudadanos de Cornellà,
¿en este sentido, cómo va la cosa?, yo creo que si los vecinos de L’Hospitalet
pagan su impuesto de vehículos en L’Hospitalet, lo justo, entiendo yo, entendemos
desde el Partido Popular es que ese servicio se preste en L’Hospitalet y la
recaudación, los beneficios que genera esa actividad económica generen riqueza
para L’Hospitalet, no para Cornellà, por tanto, no me parece…, entonces claro,
pues eso, usted habla de movilidad y la movilidad que se genera pues en las colas
de Cornellà, yo creo que dejan bastante que desear.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
El concepto es que…, a mí me hace mucha gracia cuando decimos, no si es que lo
que pedimos es estudiar pero es que estudiar lo tiene que hacer alguien, si quiere
le decimos desde aquí, pero es que detrás del estudiar hay el trabajo de alguien
que tiene que hacerlo y si ya no va en línea con lo que el gobierno piensa, lo normal
pues es que se vote en contra porque no lo vamos a estudiar porque no está en
nuestro pensamiento hacerlo tampoco. Vale, entonces, no, no, es que a veces
parece que lo de estudiar sea gratis, estudiar no es gratis, estudiar lo tiene que
hacer alguien y hay gente que tiene mucho trabajo para tener que estar ahora…,
porque parece que esto sea el drama del servicio de la ITV como si fuera un
servicio que la gente reclama como derecho propio, al final, los coches no tienen
derecho, y el servicio existe no creo que tampoco sea un drama.
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SR. GARCIA MOMPEL(PSC-CP)
Simplemente, daría un poco por finalizado, pero yo creo que la eficiencia
económica no la podemos valorar porque haya un servicio, al contrario, lo que nos
está generando son externalidades como otros servicios que da la ciudad de
Cornellà, como usted puede imaginar. Ahí mismo, en el polígono Famadas y que no
nos genera ninguna economía, ni la queremos, porque realmente, me estoy
refiriendo a los locales de ocio, a externalidades que generan municipios que están
en contacto con los otros que evidentemente no serían positivas, pero desde el
punto de vista de la movilidad, precisamente, usted lo dice, si hay ahí colas y
vehículos, lo que las queremos aquí en medio de la ciudad, entiendo yo. Pero dicho
eso, yo creo que en este momento, el servicio está bien cubierto y no es por
estudiar o dejar de estudiar, es simplemente que no entendemos que no hay una
reivindicación ciudadana para ello y que no es necesario y que además, estoy
convencido que para la movilidad de la ciudad es muchísimo mejor así.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Señor Jiménez, si es que yo no le he dicho nada, si usted vota en contra, pues vota
en contra, si yo no le estoy diciendo nada, ¿qué es un clamor ciudadano el hecho
de que se cree una ITV en L’Hospitalet?, pues según su criterio no, según las
informaciones que tenemos nosotros pues no estaría de más dar ese servicio, pero
bueno, aquí para gustos los colores y cada uno vota lo que quiere, por tanto, usted
es libre de votar que no y yo soy libre de presentar lo que quiera, punto.

SRA. ALCALDESSA
Señora Secretaria, esta ha quedado rechazada. Pasamos a las mociones de
Convergència i Unió.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjada la
número 28 i que es deixa sobre la taula la moció número 29, amb el resultat de
la votació que es recull a continuació.
MOCIÓ 28.- PARA SOLICITAR A LA GENERALITAT UN CENTRO DE
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS EN L’HOSPITALET.
Aquesta moció ha estat rebutjada en la seva totalitat amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i de la REGIDORA i
REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael
Jiménez Ariza; amb 9 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i del
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representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i amb 5 vot d’abstenció dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro Alonso Navarro;
assistents presents en el moment de la votació.
MOCIÓ 29.- PARA LA MEJORA DE LOS PARQUES INFANTILES DE LA
CIUDAD DE L’HOSPITALET.
La Sra. Sonia Esplugas González, portaveu del grup polític municipal del
Partit Popular, deixa aquesta moció sobre la taula.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 30 i 31, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
A la segona hi havia una esmena del Partit Popular.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
En el punt primer, al final del text hauria de continuar com a punts també
d’informació ciutadana.
SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Acceptem l’esmena.
SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Perdoni, ho pot repetir, si us plau.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Com a punts d’informació ciutadana, al final, “o punts d’informació ciutadana”.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Des del Partit Demòcrata presentem dues mocions de ciutat. Una és la moció per
crear més espais d’aparcament a la ciutat. Quina és la finalitat d’aquesta moció?, tot
i que estem a favor del transport públic i del transport sostenible, la realitat és que
tenim molts vehicles tant de la gent de la ciutat sobretot com gent que ve a treballar
o gent que a vegades té dificultats o per la complicació que té el transport públic
des dels llocs d’origen per venir a la ciutat, i tenim diferents espais, solars, moltes
vegades que es podrien reconvertir temporalment pactant l’ajuntament amb el
privat, si s’escau, per fer zones d’aparcament, no estem parlant en cap cas, de fer
pàrquings, de fer forats, de soterrar, res d’això, si no d’aprofitar, com es fa en
moltes altres ciutats, i com en algun espai de L’Hospitalet s’ha fet en algun moment,
espais per fer-los servir per aquesta utilitat. A més a més, també endreçaríem,
moltes vegades hi ha espais d’aquests que estan en males condicions i que
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podríem arrengar-los i donar profit a la ciutadania, atès en un moment en que per
molt que ens entestem vull dir, hi ha molts vehicles i en algun lloc tenen que estar i
moltes vegades a les zones industrials que a vegades hi ha solars adjacents a la
zona industrial, la dificultat per aparcar darrerament ha tornat augmentar.
En quant a la moció per reconvertir i donar un nou ús als quioscos tancats en la
nostra ciutat, agraïm les aportacions que ens ha fet el grup de Canviem i al Partit
Popular, amb aquestes esmenes que hem incorporat a la moció, i aquí una mica
també va venir un moment en que teníem moltes llicències de quioscs, actualment
queden moltes menys, unes 31, quin és el problema? Hi ha hagut una crisi, tothom
sap que revistes, diaris, han passat a la era digital, queden menys, però ens hem
trobat en moltes situacions en que ens queda diguéssim la carcassa del quiosc en
llocs que ocupen la via pública, gent que té unes llicències que encara no han
caducat i que per tant, tampoc podien en qualsevol moment, reprendre la seva
activitat, però la realitat és que no ho fan, i al final, tenim uns espais ocupats que es
fan malbé, es deterioren, que donen una mala imatge i que nosaltres creiem que
com té aquesta moció i com també han fet aportacions els altres grups que han fet
esmenes, doncs, buscar solucions imaginatives i possibles, evidentment, per fer
activitats, com han dit, des d’una petita deixalleria, en algunes ciutats quioscos de
gelats, a l’època d’estiu, punts d’informació, al final, si tenim aquests elements que
formen part de la via pública i no es treuen, doncs, donar-li una pintada, donar-li una
repassada i donar-li una activitat que pot ser de molta utilitat per a la ciutat de
L’Hospitalet.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
representació.
SR. JIMENEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
En la moció per crear més espais d’aparcament a la ciutat, jo crec que qualsevol
mida per pacificar el trànsit a la ciutat i per recuperar espai públic per a les
persones, passa per treure els cotxes de la superfície de les ciutats. Vostè deia que,
“no estic demanant que facin forats...”. Jo veuria lògic fer un estudi sobre quina
capacitat tenim de ficar cotxes sota terra, perquè jo crec que és una inversió que a
la llarga totes les ciutats hauran de seguir i continuar fent també per controlar també
el preu del pàrquing que també serà en un futur no gaire llunyà, serà un problema
també perquè també començarem amb una bombolla també de lloguer de pàrquing.
Els últims estudis donen una xifra a Barcelona de més de 5.500 cotxes per
kilòmetre quadrat i als municipis de l’entorn xifres molt similars. Estem parlant de la
ciutat més densa o una de les més denses i l’entorn metropolità més dens en
nombre de cotxes per kilòmetre quadrat del sud d’Europa. Una plaça d’aparcament
ocupa 4,5 metres de llarg per 2,20 d’ampla, estem parlant de gairebé 10 metres
quadrats. Si hem de ficar la densitat que tenim en el territori que tenim, necessitem
set cents mil metres quadrats d’aparcament. La solució a la mobilitat i a la
pacificació de l’espai públic passa i passarà sempre per tenir un transport públic
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modern, potent i accessible, mai per crear més places d’aparcament a la superfície
de la ciutat.
Jo, t’anava a demanar que facis aquesta incorporació de fer el tema de l’estudi,
però veient que a la prèvia ja has dit, “no, no que no estic demanant això”, doncs, jo
voto en contra de la moció.
A la moció 31, votaré a favor.

SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
La 31 a favor i la 30 en contra. Si realment volem ciutats saludables amb entorns
ambientals correctes per al nostre desenvolupament, hem de començar a treballar
amb els esforços col·lectius i els individuals que hem de fer per aconseguir-ho i
fomentar l’ús del transport privat no és un d’aquests. Gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de las dos.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de las dos.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, en relació a la primera, espais d’aparcament a la ciutat, tot i no ser sostenible
l’ús del cotxe a futur indeterminat, és real, a la ciutat de l’Hospitalet manquen espais
d’aparcament, és una realitat no la podem obviar, però el que també és una realitat i
és flagrant i el què ens fa falta, el que més ens fa falta és espai per a les persones.
Està clar que fan falta espais per aparcar perquè durant molt de temps hem estat
fomentant el negoci automobilístic des de totes les administracions i estem on
estem i ara tenim els vehicles que tenim i ens falta espai per aparcar-los, és clar, i a
sobre els barris amb més dificultats d’aparcament de vehicles, també són els que
tenen una pressió demogràfica més elevada, és un drama, és un desastre de
planificació, un desastre absolut.
Clar, destinar espais que podrien ser públics, oberts i verds a aparcaments, doncs,
no sé si compensa perquè sí que tenim aquesta mancança però sobretot en
aquests barris el què tenim és una gran mancança d’espai públic i això és molt més
necessari l’espai públic per a les persones, que l’espai públic utilitzar-ho o l’espai
privat amb acords públics, utilitzar-ho per aparcar.
Bé, per a nosaltres no aporta una solució urbanística de caire social i fomenta
encara més o com a mínim, no posa fre a l’ús del cotxe, com mitjà de transport, a la
ciutat, per tant, no ens suposa una gran alternativa al que sí és real, que és la
realitat que tenim de manca d’espai per a les persones a la nostra ciutat, sobretot a
determinats barris a la zona nord, ens abstindrem.
Votarem d’acord a la segona, la dels quioscos perquè em sembla bona idea donar
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un nou ús a aquests espais, els quioscos omplir-los de vida en una ciutat en la qual
manquen espais, també de dinamització cultural, veïnal i social. No obstant això,
ens hagués agradat que la proposta no es quedés només en fer-ho servir com a
expositor, pensem que els quioscos es podrien fer servir com a dispositius per
dinamitzar espais públics sempre i quan hi hagués projectes d’entitats, està clar,
capaces aquestes entitats de desenvolupar-los. Al nostre voltant, com assenyala la
pròpia moció, hi ha experiències que poden inspirar la reconversió a l’Hospitalet.
Per exemple, a Sant Boi existeix el projecte “Fem kiosk” de l’Associació Circula
Cultura, al quiosc de la plaça que existeix, el quiosc de la plaça de la Generalitat
que podria ser una referència, com a projecte.
A més a més, els quioscos podrien formar part de processos participatius reals per
a la transformació dels espais públics, engegant processos de participació no
limitats a un temps concret i que incloguessin l’apropiació i la intervenció en els
propis espais. Tornant a Sant Boi, aquesta gent, a partir del seu treball al quiosc
dinamitzen el procés de redefinició de la pròpia plaça on estan ubicats, la plaça de
la Generalitat.
La nostra visió del seu nou ús, d’aquest nou ús dels quioscos, estaria adreçada a
posar a disposició aquests espais, de les iniciatives cooperativistes, per exemple,
podria ser les iniciatives cooperativistes i de l’economia social i solidària del
municipi, com a punts de informació i per reforçar les xarxes comunitàries als barris.
Aquests dos possibles usos.
En definitiva, creiem que la moció es queda molt en exposar, en un lloc d’exposició,
mentre nosaltres defensem que poden ser amb projectes adequats, amb un
sosteniment i amb propostes a llarg termini, podrien funcionar com a dinamitzadors
comunitaris i de l’espai públic.
Però, per fer possible això, com sempre, caldria seleccionar molt bé les propostes
amb un concurs públic, amb unes bases molt clares i amb concessions que, tot i
que fossin anuals haurien de ser, això sí, renovables perquè les entitats poguessin
desenvolupar i consolidar processos a llarg termini, que moltes vegades son lents i
requereixen temps per poder arrelar i tenir un impacte real al territori on es
desenvolupen, la votarem a favor. Gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecte a la moció número 30, la votarem a favor, relativa als aparcaments de la
ciutat. Entenem que les ciutats del segle XXI, passen per ser ciutats saludables, on
es respiri aire pur i amb una baixa contaminació. Les ciutats són pels vianants i el
ciutadà ha de bellugar-se en transport públic, això és lo que hem de dir, i lo que...,
el futur i segurament lo que queda bé, però aquesta utopia, a dia d’avui, és molt
llunyana i tenim una realitat a la nostra ciutat que és que hi ha places...,
veritablement falta aparcament a la ciutat.
Com he dit en la meva exposició respecte a la moció que he presentat sobre el
tema de la ITV, L’Hospitalet té un parc mòbil de més de cent mil vehicles entre
turismes, motos, vehicles industrials, i que ha de donar resposta a aquestes
necessitats, perquè aquests veïns i veïnes també paguen els imposts aquí a
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L’Hospitalet, pagant el seu impost de vehicles, per tant, no hi ha prou amb cobrar
l’impost de circulació als veïns i a les veïnes de L’Hospitalet, però d’altra banda, a
fer polítiques de assetjament al cotxe, per tant, jo crec que hem de ser curosos i
hem de donar respostes, doncs, a aquestes necessitats que es plantegen a dia
d’avui.
Des de fa mesos i amb la previsió de les properes eleccions municipals, encara
tenim tota la ciutat aixecada, doncs, es fa molt més evident la manca d’aparcament i
que la gent té veritablement, és un calvari poder trobar i poder deixar el seu cotxe.
Aquesta manca d’aparcament també implica tàcitament que les persones que volen
aparcar i no volen estar tres hores per aparcar el cotxe han d’anar a parar finalment
a una plaça de pàrquing d’aparcament del propi ajuntament, llavors, és un negoci
rodó, quito plazas de aparcamiento en superficie, creo y obligo a los coches de una
manera tal a utilizar una plaza de aparcamiento que es titularidad del ayuntamiento
o que son de titularidad compartida.
Esta realidad perjudica a los restauradores, a los comerciantes que contemplan
como muchos de sus clientes pues al final no pueden aparcar y al final, pues
acaban eligiendo pues centros comerciales que están en la periferia o
desplazándose a otros puntos de otros municipios porque no pueden aparcar. Es
lamentable también, aprovechamos también para denunciar los precios abusivos de
La Farga, de los precios del parquin de La Farga que mucha gente intentaría dejar
el coche en La Farga pero los precios realmente son desorbitados.
Nosotros hemos mirado, hemos buscado información en ciudades como Esplugues
o Cornellà, se está habilitando lo que el Sr. Monrós está planteando que el
ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos espacio público gratuito para
que puedan aparcar. Por tanto, nosotros votaremos a favor de esta moción.
Respecto a la moción 31, relativa al uso de los quioscos que ahora actualmente
están cerrados. En primer lugar, agrair al Sr. Monrós que hagi volgut acceptar la
nostra esmena per enriquir la proposta que ell mateix ha presentat. Evidentment és
una realitat que a la ciutat avui, tenim molts quioscos que estan tancats, això
significa un focus de brutícia, de pintades de grafitis i dóna una mala imatge del
nostre propi paisatge urbà.
És una realitat que els hàbits de consum dels quioscs, de les persones que anaven
als quioscs a comprar i hagin comprat diaris i revistes, doncs, actualment aquests
hàbits s’han perdut. Hem passat del paper que era el rei del quiosc a passar a ser
una lectura digital i per tant, la necessitat de que hi hagi un espai físic per comprar
un diari o una revista, està quedant en un segon terme. En aquest sentit, i
l’evidència ho diu, perquè la pròpia moció parla d’això, que hem passat de 75
llicències a 31 com diu la moció. Per tant, per a nosaltres és també important posar
en valor aquells herois que estan al capdavant d’un quiosc a la ciutat de
L’Hospitalet, per tant, creiem que s’ha de posar en valor que aquelles persones que
estan treballant de manera activa cal posar-les en valor i també considerem que
aquest canvi de concepte planteja noves utilitats.
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Considerem que una de les propostes és com nosaltres hem esmenat, el tema de
punts d’informació i també veiem molt encertat el fet de convertir-les en mini
deixalleries, per tant, nosaltres votarem a favor. Gràcies.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
L’Hospitalet hauria d’avançar cap a una mobilitat sostenible amb espais no
monopolitzats pel cotxe i fomentant el transport públic i no contaminant, una ciutat
adaptada, accessible i més neta. L’aparcament en superfície ha d’anar reduint-se a
mida que aconseguim reduir també l’ús del cotxe privat, recuperem els carrers pels
veïns i veïnes, ampliem la cobertura verda i millorem l’accessibilitat dels carrers,
òbviament que caldrà disposar d’aparcament, especialment per facilitar els
desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, per exemple, amb caràcter
temporal o permanent. Per això des d’Esquerra demanem, vam demanar, implantar
places d’aparcament especial per embarassades o amb nens petits per l’ús de
cotxets com ja havíem fet altres ciutats del nostre entorn. Sense oblidar també que
cal estendre i millorar les places existents de mobilitat reduïda. També vam
proposar una prova pilot d’una zona d’aparcament especial per estades curtes que
afavorís la rotació i fomentés també el comerç. La moció parla de Collblanc-La
Torrassa que és un barri amb una alta densitat, sense dubte, com molts altres de la
ciutat, del nord de la ciutat.
En aquest cas, disposar d’aquests espais sense ús, aquests solars, aquests locals
són naus industrials, segurament seria millor destinar-los a altres usos que
responguessin a les necessitats dels veïns i veïnes, com àrees verdes, zones
esportives, espais de lleure o artístics que no pas, aparcaments de vehicles. A
Barcelona s’han recuperat molts d’aquests solars privats de manera temporal on el
propietari s’estalvia el manteniment i l’ajuntament es fa càrrec d’aquest
manteniment i guanyem tots un nou espai, un espai dignificat, un espai que ja no és
un focus de brutícia, que generaven problemes pels veïns. Creiem que cal
recuperar els espais per a la ciutadania, per tant, ens abstindrem.
Respecte a l’altra moció, la votarem a favor, creiem que és positiu intentar
recuperar també aquests elements del mobiliari urbà que estan presents pel carrer,
que sovint són punts de referència a molts indrets, és molt millor que estiguin oberts
que estiguin sent utilitzats per entitats, per cooperatives, per iniciatives de caràcter
social que revitalitzin, que donin vida als carrers dels nostres barris. Moltes gràcies.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa a la moció 30 per crear més espais d’aparcament a la ciutat, per a
nosaltres, per Canviem, el problema que té L’Hospitalet no és d’aparcament, és
com a moltes altres ciutats, per excés de cotxes i de mobilitat de vehicles de motor
dins de la ciutat. A L’Hospitalet, no sé si és d’una forma més palesa que en unes
altres ciutats, però bé, el volum de cotxes pot ser elevat perquè també el volum de
població és molt elevat i ja està, això no ho solucionarem posant més aparcaments.
La pròpia moció ens diu quin és el problema, és el transport públic, és insuficient
per a moltes persones que han de desplaçar-se en cotxe al seu lloc de treball i
d’altres situacions, de problemes de mobilitat, etc.; la solució ha de ser millorar el
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transport públic, no posar més aparcament.
Per altra banda, si tenim solars en desús i podem fer algun conveni amb el
propietari, esperem que no sigui per fer un aparcament. La nostra ciutat, sobretot la
zona nord, té manca d’espai públic i si aconseguim cessió de solars que siguin per
gaudir la ciutadania, espais oberts, parcs, places o el què sigui, menys cedir més
espai al vehicle privat.
Costa moltíssim alliberar espais a la nostra ciutat, peatonalitzar carrers, etc., això
per a nosaltres seria un pas enrere, si alliberem espai públic, el què volem es
alliberar el màxim espai públic de cotxes i fer més espai públic per als ciutadans. Si
fem polítiques públiques per millorar i fomentar el transport i per altra banda,
facilitem l’accés del transport privat estem fent una política una mica incoherent, per
a nosaltres no té gaire sentit, per això, votarem en contra d’aquesta moció.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la moció 31, agrair al Sr. Monrós que hagués acceptat la nostra
proposta d’incloure a la seva moció. Nosaltres ens va interessar moltíssim que
aquests quioscos que estan buits puguin destinar-se a altres usos perquè realment
com a mobiliari urbà és molt interessant perquè estan normalment bastant ben
situats. I vam pensar en el projecte que estaven fent els companys i companyes de
Castelldefels que era molt interessant, perquè estaven generant petites deixalleries
als barris dintre d’aquests quioscos, això afavoreix que la gent pugui tenir un punt
estable per deixar les piles, els cd’s, l’oli, el petit electrodomèstic, els mòbils, les
bateries, aquestes petits coses que moltes vegades no saben on ficar-les. Sí es
veritat que existeix el tema de deixalleria mòbil, però té uns horaris massa curts,
massa petits i moltes vegades no tens consciència de que és dimecres, a las deu a
la plaça Espanyola, per exemple, per posar un exemple i molts veïns i veïnes no
poden anar a aquests horaris a deixar totes aquestes coses.
Un tema molt interessant també és que en aquests, allà a Castelldefels, es fa
formació i són visites per les escoles i és una manera també de que els nens i
nenes de la nostra ciutat puguin conèixer com es fa el tractament d’aquests tipus de
residus, creiem que és important i creiem que seria una molt bona idea.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Esto del tema 30, moción para crear más espacios, menuda complicación, está la
ciudad para abrir muchos más huecos, no cabe ya ni un alfiler, en cualquier caso,
claro que es verdad que hay que replantearse el tema de la movilidad en la ciudad,
y la AMB está…, está dando cada día claras muestra del tipo de movilidad que
tiene que haber en las ciudades, y ya no solamente por el espacio que también,
sino porque por la contaminación y una serie de factores tan negativos que vamos a
acabar aquí pues todos con los pulmones hechos un desastre.
Pero por otro lado, tenemos un problemón en la ciudad y es que tenemos un
parque de automóviles muy grande y unas dificultades de nuestros ciudadanos para
dejar el coche que eso es un grito en el cielo, llegar del trabajo y poder aparcar por
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la noche puede ser misión imposible. Es verdad y aquí se ha dicho que quizás…,
pero eso tampoco solucionará el problema, porque son pocas las plazas que
tenemos en La Farga y tal, tampoco sería una solución definitiva aunque sean más
o menos caras, algunas hay vacías seguramente y seguramente nos tendríamos
que plantear si tenemos plazas vacías cuando los ciudadanos se ven negros para
poder aparcar y lo pasan muy mal.
En definitiva es un verdadero problema que tiene este gobierno y la ciudad está
como está y ahí pues mire, aquí no le vamos a echar la culpa al gobierno, el
gobierno en la ciudad, se hizo cuando se hizo, se hizo cuando no había esta
movilidad, cuando no habían dos o tres coches en las casas, es que es verdad que
hay casas que tienen dos y tres coches en una familia y es prácticamente imposible
que haya hueco para ellos. Pero bueno, yo me pongo también en la piel de los
vecinos y sinceramente, al final, le vamos a dejar la patata caliente aquí al gobierno
que es el que tiene al final la potestad de hacer o no hacer.
De manera que yo, me pongo en los lugares y los dos discursos pueden ser
correctos y que vayamos concienciándonos que al final vamos a tener que ir
empezando a pensar en otros medios de transporte que sea más sostenible y
sobretodo que las ciudades y sobretodo como la nuestra que tiene la población que
tiene y los barrios que tiene, pues es complicadísimo. Pero sí quiero decir una cosa,
Sr. Mompel, se lo digo sin acritud, cuántas veces le he dicho que hay un coche en
mi puerta que lleva siete, ocho meses o diez aparcado y le ponen cada día una
multa y no lo retiran y yo sé que usted está muy liado y la verdad reconozco que los
tenientes de alcalde pues están en cuarenta cosas, esta ciudad no es fácil y que
tiene mucha historia, pero hombre, ya está bien, porque hay algunas plazas de
parquin que están ocupadas por coches que además no van a pagar porque se ve
que están abandonados con las ruedas llenas de flores, como se lo digo, le han
crecido flores, hongos, setas, bolets, de todo ahí en las ruedas que llevan como...,
no, no y está ahí, le voy a hacer una foto y mira en esto no había caído, hago fotos
de los sacos terreros, hago fotos de los contenedores rebosando, pero eso no, se lo
dije y yo me creo que usted es un hombre de buena voluntad y además creo
sinceramente que también es un buen concejal que trabaja todo lo que puede, no
me duelen prendas reconocer la gente que yo creo que hace todo lo que puede por
tirar esto para adelante y no creo que lo perjudique que diga esto, porque aquí
algunos se mosquean cuando digo que es un buen concejal, mire como de la
Alcaldesa no digo lo mismo, digo que no me gusta y no pasa nada.
Es complicado, yo lo entiendo, pero mire yo pensando en las dos partes, como
decía la canción “el corazón repartio”, lo que voy a hacer va a ser abstenerme en
esta moción porque las dos cosas y le dejo la patata caliente al gobierno que para
eso está y es el que tiene que decidir porque al final sus votos son decisivos, de
manera que es por darle un poco de…, es que hemos estado muy tensos y la
recomendación del Sr. Belver es que nos destensemos y tal, que la gente va a
pensar y mire, por eso no le he dicho otra cosa más al de Esquerra Republicana,
porque tengo ahí un documento que demuestra que lo que he dicho es verdad pero
no he querido salir por ahí, haciéndole caso a usted que ha hecho hoy de cura
pacificador y yo le agradezco, no viene mal.
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Mire, pues eso, que les dejo ahí, la pelota en el tejado, que las cosas se pueden
defender, los argumentos son buenos y se lo digo, de verdad, señor no se tome a
mal lo que le he dicho pero retire el coche por favor, oye que me dan la paliza los
vecinos cada día y está ahí ocupando un espacio que le hace falta a mucha gente,
¿vale?, pero que no se lo tome usted a mal que se lo digo con la mejor voluntad,
porque a veces, oye, hay que tener cuidado, se enfada la gente.
En la otra moción, pues hombre, volvemos a estar en lo de estudio, pues bueno,
pues es un estudio, pues estúdiese, como decía aquél, estúdiese, exprópiese, que
tal… Pues oiga, me parece bien y creo que sería bueno que a esos quioscos se les
diera un uso bueno para la ciudad y no es una mala idea Sr. Monrós, ya ve que en
algunas cosas estoy de acuerdo con usted, si quiere le hago un poco la pelota
ahora, para que se le pase el mal rato que tenía antes, pero que creo que es
sinceramente una moción que hay que tener en cuenta, no sé por qué no ha dicho
usted directamente que se implemente eso, si no que ha dicho estudio y claro ya ha
visto usted que ha dicho ahí el Sr. Jiménez que los estudios valen dinero, si tienen
voluntad de hacerlo, pues se pueden ahorrar el estudio, ¿no?, y cobra mucho. Por
lo tanto, esa moción la votaré a favor; he intentado bajar el nivel de tensión,
señores. Gracias.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Jo crec que valdria la pena fer una reflexió col·lectiva sobre aquest tema perquè
podem dir moltes coses, cadascú té les seves idees. N’hi ha un pla de mobilitat
urbana sostenible aprovat per aquest ajuntament que lo què preveu exactament va
en contra de la direcció d’aquesta moció. Dir-li, malgrat tot que nosaltres votarem a
favor las dos, pensem que podem fer aquest estudi però que la realitat d’aquesta
ciutat és, que ja els hi he dit abans, el 50% dels vehicles pràcticament que tenim per
aquí aparcats, en molts casos, no són vehicles d’aquesta ciutat i per tant, el PMU
que preveia les zones aire i que preveia la reserva d’espais per reduir la mobilitat,
com perquè els habitants del barris hi poguessin aparcar millor, aquesta és una de
les línies de treball que es van engegar per aquest ajuntament i crec que és línia de
futur.
Dir-les a més a més, que estem, per part de la Unió Europea, sent amonestats
constantment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, perquè la mobilitat excessiva
dels vehicles està produint uns problemes seriosos sanitaris de salut pública, que
potser no els veiem a curt termini, però que indubtablement estan a sobre de
nosaltres i produiran efectes més endavant. Jo els hi volia parlar d’algunes altres
qüestions com les 25 mil places que tenim en superfície, evidentment són
insuficients pel nombre de vehicles que tenim que aproximadament són uns 80 mil,
si no em corregeix el Sr. Brinquis en el padró de vehicles quatre rodes, em
refereixo, no per les motocicletes i dir-les que a més a més, tenim 55 mil
pràcticament sota d’edificis, amb la qual cosa, l’equilibri vehicle i places de pàrquing
es bastant estable a la ciutat, però, insisteixo, tenim molts vehicles que no són
d’aquesta ciutat i que per tant, aparquen en aquesta ciutat i provoquen problemes
de contaminació, de mobilitat i d’altres coses, com la que vostè assenyalava i que
procuraré corregir de la millor i més ràpida forma possible que tingui vostè aquest
vehicle, com hi ha a altres barris.

…/…

191

També comentar-les que la dada que donava el Sr. Rafel Jiménez és exacta. Això
està ocupant una part molt important de la superfície que tenim al carrer, que jo
sàpiga enlloc diu que pel fet de tindre un vehicle has de tindre una reserva al carrer,
ara, entenc, com deia també el Sr. Cristhian Giménez, que la cultura que hem portat
durant molts anys automobilística, ens ha fet arribar aquí, hi ha una certa part de
col·lapse que en aquest moment n’hi ha a tots els grans municipis i àrees
metropolitanes, exemples els tenim a les grans ciutats com Madrid, etc. Ho deixaria
aquí, en aquest sentit, farem aquest estudi, no és senzill, perquè molta gent que
té.., i de fet, n’hi ha, ara mateix, n’hi ha uns quants solars en els qual es pot aparcar
perquè s’ha aprofitat, s’ha fet un aprofitament del aparcament per això és públic, la
moció parla de privat, privat ja és molt més complicat, perquè els privats també hi
volen obtenir un rendiment, evidentment, per tant, és més complicat, però que
sapiguem que va en contra de tota la línia de treball que teníem en el PMU.
Respecte al tema de quioscs, jo crec que podem estar d’acord en aprofitar millor
aquest tipus d’equipament, però pensin que això té una propietat, té una concessió i
per tant, hi ha problemes de caràcter administratiu i jurídic que no són senzills. O bé
es renuncia a la concessió, o bé es rescata la concessió però això té un tràmit, no
és senzill, penso que podem avançar, perquè també, des de Cultura i així ens ho
han fet saber i pensem que pot haver-hi una utilitat molt millor que no pas la que té
ara, en alguns llocs que estan tancats. En aquests moment, si no m’equivoco, em
puc equivocar però la xifra aproximadament tenim uns 25, 26 oberts, no tenim més,
per tant, es podria anar en aquesta línia però ja els hi dic, s’haurà de fer una
normativa i s’haurà de procedir al canvi d’ús perquè l’ús pel que està pensats els
quioscos és per vendre premsa, no n’hi ha un altre ús i no podem inventar d’aquí a
demà passat l’ús que a nosaltres ens convingui, sinó que n’hi ha una reglamentació
que té un termini i té en fi, té determinats períodes per acabar això. Però no obstant,
pensem que és bo estudiar-ho, pensem que es pot, en la línia que deia vostè, per
tant, li donaríem suport a les dues mocions.

SRA. ALCALDESSA
Queden aprovades les dues.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Bàsicament que m’agradaria que el company de la CUP pogués presentar la moció,
no vull dir res més, però que la pogués presentar i que la poguéssim votar.

SRA. ALCALDESSA
Votar-la sí, sense comentaris, segurament, depèn del que trigui el Sr. Giménez.
Anem a les últimes mocions.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades les
mocions números 30 i 31, amb el resultat de la votació que es recull a continuació,
en cadascuna d’elles.

…/…

192

MOCIÓ 30.-

PER CREAR MÉS ESPAIS D’APARCAMENT A LA CIUTAT.

Aquesta moció ha estat aprovada íntegrament amb 15 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i
Sr. Pedro Alonso Navarro; amb 5 vots en contra dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza i amb 7 vot d’abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en
el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Tot i l’aposta clara, decidida i necessària de fomentar l’ús del transport públic i del
transport sostenible, el cert és que el cotxe continua sent una realitat a les ciutats i
que, lamentablement, en alguns casos (per exemple per aquelles persones que
treballen fora de la ciutat i no tenen combinació de transport públic o per aquelles
persones amb mobilitat reduïda que tenen dificultat per moure’s per uns transports
públics no del tot adaptats) encara és necessari.
La ciutat de l’Hospitalet, per les seves característiques, té molt poques places
d’aparcament en superfície. Aquest problema, que és especialment visible en
determinats barris com Collblanc - La Torrassa, s’ha anat agreujant ja que amb les
darreres obres de millora dels carrers o la nova disposició dels diferents contenidors
de brossa i reciclatge, s’han eliminat encara més espais d’aparcament a la ciutat.
Per tot això, i perquè també cal tenir present que la dificultat per trobar aparcament
també fa que es perllongui el temps d’ús (i contaminació) del cotxe, seria necessari
el poder buscar noves fórmules per tal de crear nous espais als barris on la
ciutadania pugui estacionar el seu cotxe.
Una d’aquestes fórmules és adaptar els solars, locals o naus industrials sense ús
(buscant acords amb els propietaris dels espais, en cas que siguin privats) a zones
d’aparcament mentre no se’ls hi doni una altra utilitat o servei.
D’aquesta manera, es podrien reconvertir espais que a hores d’ara resten
abandonats i que molts d’ells no reben el manteniment necessari (i que es troben
en males condicions higiènic- sanitàries) en nous espais de profit per la ciutadania
sense la necessitat de fer grans inversions.
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El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT, adopta els següents acords:
PRIMER.- Estudiar la possibilitat de reconvertir aquells solars, locals o naus
industrials sense ús de la ciutat (tot buscant fórmules de col·laboració i acords amb
els propietaris, en el cas que aquests espais no siguin públics) en noves zones
d’aparcament, si aquests reuneixen les condicions necessàries per ser reconvertits.
SEGON.- Donar trasllat de l’acord d’aquesta moció a les associacions de veïns de
la ciutat, AMPA’s, Consells de districte i Consell de Ciutat.
MOCIÓ 31.- PER RECONVERTIR I DONAR UN NOU ÚS ALS QUIOSCOS
TANCATS DE LA NOSTRA CIUTAT.
Aquesta moció que incorpora l’esmena “in voce” formulada per la Sra. Sonia
Esplugas González, portaveu del grup polític municipal del Partit Popular, i
acceptada pel grup proponent, ha estat aprovada íntegrament, per unanimitat
dels assistents presents en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
És una realitat que durant els darrers anys el nombre de quioscos de premsa oberts
a la nostra ciutat ha disminuït clarament. De fet, de les 75 llicències vigents el 2009,
l’any passat només en quedaven 31.
Tenint present la necessitat urgent de pensar en com les diferents institucions
poden ajudar als quiosquers que encara tenen els seus negocis en actiu, també cal
pensar en què fer amb aquells quioscos que ja fa temps que van baixar la persiana i
que a hores d’ara es troben instal·lats a la nostra ciutat. Un exemple d’aquests
quioscos tancats el trobem a la plaça Anselm Clavé, sortida metro Santa Eulàlia
(avinguda del Metro amb Ramón i Cajal).
Cal pensar, doncs, en si aquestes guinguetes s’han de treure de la via pública o,
per contra, reconvertir-les i destinar-les a un nou ús que pugui beneficiar a la nostra
ciutat i a la nostra ciutadania.
En una ciutat amb un entramat associatiu i d’entitats molt potent on moltes d’elles
no tenen locals propis o tenen dificultat per fer difusió de les seves accions i
objectius, aquests quioscos podrien ser una bona eina perquè aquestes entitats o
associacions poguessin disposar (de forma rotativa i temporal) d’un espai a peu de
carrer on poder tenir una major visualització i relació amb la ciutadania.
Un altre dels possibles usos que es poden donar a aquests quioscos és el de
llançadora empresarial, tot permetent que aquells emprenedors que tot just
comencen el seu projecte els puguin llogar a un preu just i assequible (i durant un
termini de temps determinat) per tal de visualitzar la seva feina i poder donar a
conèixer el seu negoci.
Per una altra banda, en ciutats molt properes, com Castelldefels, han impulsat
projectes molt interessant per convertir els quioscos en desús en mini-deixalleries
per la recollida de residus especials com piles, discos compactes, petit
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electrodomèstic, radiografies, mòbils, bombetes, oli domèstic entre d’altres. Amb
l’objectiu de que aquest residus no es llencin als contenidors ni a la via pública i
poder fer un tractament adequat sense agredir l’entorn.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT, adopta els següents acords:
PRIMER.- Estudiar la reconversió dels quioscos tancats i sense ús de la nostra
ciutat per tal de poder donar-los-hi un altre ús i que puguin ser aprofitats de forma
temporal i rotativa per associacions, entitats i nous emprenedors de la nostra ciutat
o com a punts d’informació ciutadana.
SEGON.- Estudiar la possibilitat d’habilitar alguns quioscos en desús per destinarlos a punt nets ó mini-deixalleries que facilitin la recollida de residus especials.
Distribuïts a cada barri de la ciutat de l’Hospitalet amb horari ampli per tal de facilitar
als veïns i veïnes la col·laboració en el tractament adequat d’aquests residus.
TERCER.- Donar trasllat de l’acord d’aquesta moció a les entitats i associacions
d’empresaris i comerciants de la nostra ciutat.
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de CUP-PA,
número 32, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Té cinc minuts per presentar-la.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Pues el què farem és no presentar-la, no té cap sentit, és el tercer Ple que ens
quedem sense presentar mocions, la deixarem sobre la taula, no té cap sentit fer...,
o sigui, una moció com aquesta, amb la complicitat que comporta tant elaborar-la,
com presentar-la, com debatre-la, no té cap sentit, presentar-la en tres minuts i que
desprès veiem que passen els grups i van dient, jo en contra, i jo a favor, i jo en
contra i ens anem tots a dormir, no té cap sentit. És el tercer cop que ens quedem
sense presentar mocions i no passa rés, seguim, anem a altre Ple i tornem a acabar
a les dotze de la nit, i torna a dir que a les dotze pleguem, ja està. Està clar que
tothom pot esgotar tots els temps i al final, els que ens quedem sense presentar
mocions som nosaltres, pues ja està, no passa rés i seguim i cada Ple ens passa el
mateix i desprès algun cop hem d’hagut de suportar, fins i tot, que ens diguin que
no presentem mocions, pues bé, doncs ja està.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, es queda sobre la taula.
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MOCIÓ 32.- PER A LA REMUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS
EXTERNALITZATS.
Després de la intervenció anterior, el Sr. Christian Giménez Márquez,
portaveu del grup polític municipal de CUP-PA, deixa aquesta moció sobre la taula.
33.- PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
CIUTADANS
- 4840
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 d’octubre de
2018, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General del
Ple, còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment
diu:
“Respecto a la pregunta oral planteada en el Pleno de octubre, y según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos sea contestada
en el Pleno Ordinario de noviembre en relación a: “obra calle Jacint Verdaguer...“
Le hago saber que:
Pregunta 1: ¿Qué controles se realizan sobre la seguridad en la vía pública de
las diferentes obras?
Respuesta: Tanto en los servicios generados por las obras del parquin de la calle
Jacint Verdaguer como cualquier otro servicio de tipología similar se responde
desde el servicio de Guardia Urbana con un mismo procedimiento.
Dicha gestión implica, con carácter general, la asignación del servicio a una unidad
de Guardia Urbana entre las destinadas en la zona territorial correspondiente.
Estas asignaciones se realizan con la máxima presteza posible en consideración a
criterios de urgencia del requerimiento y disponibilidad de unidades.
Pregunta 2: ¿Qué protocolo se sigue cuando los vecinos pasan avisos de
seguridad?
Respuesta: En general, las pautas de actuación seguidas por los agentes implican,
la comprobación de los hechos denunciados, la solicitud en su caso de los permisos
y documentos acreditativos de las autorizaciones necesarias (de obras, de
ocupación de vía pública, etc.) a los ciudadanos implicados y la valoración inicial de
los hechos denunciados.
Si se encuentren dentro de la normalidad y debidamente comunicados y
autorizados (horarios de obras, ruidos ocasionados por actividades autorizadas
dentro de los márgenes reglados, etc.) la actuación de los agentes es de mediación
e implica buscar el mejor equilibrio entre las partes.
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En caso de que los hechos denunciados impliquen la detección de irregularidades
las unidades proceden a actuar, garantizando en primer término la seguridad de las
personas, paralizando la actividad, señalizando el entorno o adoptando las medidas
necesarias en cada caso. En estos casos las actuaciones implican la denuncia de
las irregularidades y la confección de los informes oportunos para poner en
conocimiento de los departamentos municipales que correspondan, los hechos
detectados, al efecto de que sean tomadas las medidas inspectoras, correctoras o
sancionadoras que correspondan.
En caso de detectar situaciones que impliquen peligro y tengan que ser valoradas
por personal técnico cualificado se solicita la presencia de los técnicos municipales
de guardia y/o bomberos.
Atentamente,”

ICV-EUiA-PIRATES-E

- 4841
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 d’octubre de
2018, pel grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la Secretaria
General del Ple, còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de
l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral plantejada en el darrer Ple d’octubre, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en el
Ple Ordinari de novembre en relació a: “pilons i panells de lliure expressió...“
El faig saber que:
El contracte existent amb l’adjudicatària IMPURSA, per a la instal·lació i
manteniment d’aquest tipus de mobiliari instal·lat a la via pública, ha estat rescindit
recentment, per incompliment del mateix. Actualment hi ha obert un nou procés
licitatori per a la contractació d’una nova empresa.
Atentament,”
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
- 4842
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 d’octubre de
2018, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General del Ple, còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral plantejada en el darrer Ple d’octubre, i segons el que
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disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en el
Ple Ordinari de novembre en relació a: “bicicletes compartides a l’Hospitalet, de
l’empresa MOBIKE...“
El faig saber que el passat 2 de novembre per mitjà de correu electrònic se’ls va fer
arribar, a vostès i a la resta de grups municipals assistents a les reunions dels
passats 14 i 19 de juliol, la documentació que es va exposar en les citades
sessions.
Atentament,”

CONVERGÈNCIA i UNIÓ
- 4824
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de setembre
de 2018, pel grup polític municipal de CiU, i de la que es va demanar ajornament,
consta a la Secretaria General del Ple, còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada oralment en el darrer Ple del mes de setembre
en relació a expedients relacionats amb sancions interposades a propietaris de
gossos..., i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple li faig
saber que:
Pregunta número 1: volem saber el grau de cobrament d’aquest tipus de sancions.
Resposta: El 40%, aproximadament, de les sancions es cobren en període
voluntari de pagament i la resta passa a la via executiva.
Pregunta número 2: demanem saber quina és la valoració de l’equip de
govern sobre aquest tema...
Resposta: Des d’aquest ajuntament hi ha engegades diferents línies d'actuació,
totes gestionades des de la Comissió d'Espai Públic i Civisme, i dirigides per
l'Alcaldia. La voluntat de l’equip de govern és la de conscienciar els nostres veïns i
veïnes de l’ús responsable de l’espai públic i la necessitat de l’acompliment de les
ordenances municipals per tal de assolir plegats una bona convivència a la Ciutat.
Com a mesura per a corregir conductes contràries a l’actual Ordenança de Civisme
en matèria d’animals, els darrers anys, la Guàrdia Urbana ha realitzat diverses
campanyes informatives prèvies a la interposició de sancions per tal d’informar els
ciutadans i ciutadanes de l’obligatorietat de dur els gossos lligats, amb morrió, si
escau, recollir les seves deposicions i censar els animals. A més, per donar
continuïtat a aquesta acció comunicativa, els agents cívics, informen durant tot
l’any, de manera directa i a peu de carrer, d’aquesta campanya a les famílies amb
gossos.
Per altra banda, la darrera campanya de civisme i convivència integral realitzada:
Som una gran ciutat i la volem en condicions, també recorda de la necessitat de
tenir conductes responsables envers els nostres animals a la via pública.
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Sobre els espais per a gossos a la ciutat, d’acord amb la informació que ja es va fer
pública el darrer mes de març i diferents mitjans de comunicació van recollir, la
voluntat és la de continuar creant noves zones a la ciutat que permetin comptar,
com a mínim, amb un correcà a cada districte i una àrea per a gossos a cada barri.
Actualment, a través de la web del geoportal (https://geoportal.l-h.cat/) pot trobar el
mapa d’espais destinats a gossos a la ciutat que es va actualitzant freqüentment.
La instal·lació d’aquestes àrees d’esbarjo, s’emmarca dins del conjunt d’actuacions
encaminades a tenir un espai públic més endreçat i respectuós que faciliti la
convivència als barris. A més, la nova ordenança que properament es portarà a
aprovació inicial, té dos eixos principals de regulació: benestar i protecció del
nostres animals, i la convivència i el civisme tant a l’espai públic com a les llars, per
tal de garantir l’equilibri coexistencial entre les famílies amb gossos i les que no
conviuen amb animals.
Atentament,”
CUP-POBLE ACTIU
- 4843
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 d’octubre de
2018, pel grup polític municipal de CUP-Poble Actiu, consta a la Secretaria General
del Ple, còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia i Regidor de
Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 23
d’octubre de 2018 indicar-vos que tenen a la seva disposició els mateixos
dispositius que la resta de la ciutadania que es pugui trobar en la mateixa situació.
Atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma escrita.

CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC, CiU i CUP-PA
Per part dels regidors dels grups polítics municipals de Ciutadans, ICV-EUiAPIRATES-E, ERC, CiU i CUP-PA, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del
Reglament Orgànic del Ple, s’ha formulat en temps i forma un prec per escrit que ha
tingut entrada en el Registre General el dia 8 de novembre de 2018 i, per tant, amb
més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquest prec als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriu literalment:
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1.- RGE núm. 84.526, de 8 de novembre de 2018.
“SOL·LICITUD:
En nom dels grups municipals: ICV-EUiA-PIRATES-E, Ciutadans, ERC,
CiU/PDeCat i CUP-Poble Actiu L'Hospitalet traslladem aquest PREC a l'Alcaldessa
del municipi, Núria Marín, i als responsables municipals que pertoqui per tal de
visibilitzar i commemorar el pròxim 20 de novembre, Dia de la Memòria Trans a la
ciutat, mitjançant la col·locació de la bandera trans a la façana de l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat”.

- 4844
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans, ICVEUiA-PIRATES-E, ERC, CiU i CUP-PA, consta a la Secretaria General del Ple,
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Directora del Gabinet de l’Alcaldia,
Sra. R. A. M., que literalment diu:
“Senyor,
En relació al vostre prec amb número de registre general 84.526 de data 8 de
novembre de 2018, em plau informar-vos que es tindrà present el prec formulat i el
proper dia 20 de novembre, la façana de l’edifici consistorial serà il·luminada amb
els colors representatius del Dia Internacional de la Memòria Trans.
Ben atentament,”
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 tres precs per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 24
d’octubre de 2018 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquests precs als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 80.176, de 24 d’octubre de 2018.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
SOL·LICITUD:
Solicito al Gobierno Municipal que tome las medidas oportunas para subsanar los
desperfectos del pavimento de Rambla Marina a la altura del número 333 (adjunto
dos fotografías), a la mayor brevedad posible.
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”
- 4845
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General del Ple, còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr.
José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 80176 y fecha 24 de octubre de 2018, según lo que dispone el artículo
55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el Pleno
Ordinario que se celebrará el próximo día 27 de noviembre de 2018, sobre
desperfectos en el pavimento de Rambla Marina a la altura del núm. 333, le informo
que tomamos nota del mismo.
Atentamente,”
2.- RGE núm. 80.177, de 24 d’octubre de 2018.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
SOL·LICITUD:
Solicito al Gobierno Municipal que tome las medidas oportunas para subsanar los
desperfectos del pavimento de l'Avinguda Catalunya (adjunto dos fotografías), a la
mayor brevedad posible.

”
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- 4846
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General del Ple, còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr.
José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 80177 y fecha 24 de octubre de 2018, según lo que dispone el artículo
55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el Pleno
Ordinario que se celebrará el próximo día 27 de noviembre de 2018, sobre
desperfectos del pavimento en Av. Catalunya, le informo que hemos localizado las
incidencias y han sido introducidas en nuestro sistema de gestión.
Les agradeceremos, para posteriores ocasiones, que nos indiquen una dirección lo
más concreta posible.
Atentamente,”
3.- RGE núm. 80.180, de 24 d’octubre de 2018.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
SOL·LICITUD:
Solicito al Gobierno Municipal que tome las medidas oportunas para podar los
árboles de l'Avinguda Ponent (zona antiguo SEPU) que están tocando las fachadas
de los pisos (adjunto dos fotografías), a la mayor brevedad posible.

”

- 4847
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General del Ple, còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr.
José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 80180 y fecha 24 de octubre de 2018, según lo que dispone el artículo
55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el Pleno
Ordinario que se celebrará el próximo día 27 de noviembre de 2018, sobre los
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árboles de l’Av. Ponent, cuyas ramas tocan las fachadas de los edificios, le informo
que hemos introducido la información en nuestro sistema de gestión, para que se
realice la actuación necesaria.
Atentamente,”
ICV-EUiA-PIRATES-E
Per part dels regidors del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, d’acord
amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en
temps i forma dues preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre
General els dies 14 i 19 de novembre de 2018 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. 86.723, de 14 de novembre de 2018
“Ana González Montes, Portaveu del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E 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 aprovat el 25 d’octubre de
2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a que siguin
contestades en el proper Ple ordinari:
Exposició de motius
Atès que a la Junta de Govern de data 13 de novembre va aprovar l’acord
U0501/5608 (núm. 8 de l’ordre del dia) que diu DONAR-SE PER ASSABENTADA
DE L’ACTA D 19 DE SETEMBRE DE 2018, DE SUSPENSIÓ TEMPORAL
PARCIAL DE LES OBRES DEL CASAL DE GENT GRAN AL BARRI DE CAN
SERRA (EXP. 28066/2017).
Atès que aquesta acta diu literalment:
“Acorden les parts implicades, formalitzar la present ACTA DE SUSPENSIÓ
TEMPORAL PARCIAL de les obres esmentades, adjudicades a l’empresa ARTÍFEX
INFRAESTRUCTURES SLU atès que:


Els treballs previstos per al a realització de les obres dins la fase d’estructura
han tingut que ser aturades al trobar-se dins el subsòl elements no
previstos, per tant, es requereix un temps d’estudi per plantejar una solució i
reprendre les obres”

Pregunta
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Quins elements no previstos es van trobar dins el subsòl que van ocasionar
l’aturada temporal de les obres del Casal de Gent Gran al barri de Can
Serra?”

- 4848
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’ICV-EUiAPIRATES-E, consta a la Secretaria General del Ple, 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 86723 i data 14 de novembre de 2018, 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 27 de novembre de 2018, en relació a
la suspensió temporal parcial de les obres del Casal de Gent Gran del Barri de Can
Serra, els informo:
L’element no previst a què es refereix l’acta de suspensió temporal parcial és la
necessitat de reforçar la cimentació de la construcció adjacent, la qual comporta un
canvi en el projecte per assegurar millor aquesta altra edificació.
Atentament,”
2.- RGE núm. 88.128, de 19 de novembre de 2018
“Ana González Montes, Portaveu del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E 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 aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a
que siguin contestades en el proper Ple ordinari:
Exposició de motius
Atès que a la memòria valorada per a la substitució del paviment de la pista
esportiva al poliesportiu Municipal Gornal de data juny 2017 O-52/2017 aprovada
per la Junta de Govern Local del 1 d’Agost del 2018 diu literalment: “la present
memòria valorada, que es defineix en els documents que s’adjunten, té per objecte
la substitució de l’acabat (paviment) de la pista del Poliesportiu Municipal Gornal,
donat el seu estat de degradació per diferents factors externs a la
construcció, considerant-se inadequat per a l’ús esportiu.”
Atès que a l’apartat 2 de Descripció de les actuacions, al punt 2.0 d’enderroc del
paviment existent no es defineix el paviment existent actualment a la pista. El punt
2.0 – Enderroc paviment existent diu, literalment: “Definició del paviment existent”
sense donar més informació.
Atès que al projecte no s’especifiquen els factors i les causes concretes que
motiven la conclusió de que la degradació sigui per factors externs a la construcció.
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Demanem:
Descripció detallada de les característiques del paviment actual a enderrocar i
confirmació de que complia les condicions tècniques necessàries indicades en el
projecte executiu i en els plecs de condicions originals de la construcció del
Poliesportiu Gornal.
Descripció i argumentació detallada dels factors i les causes concretes que motiven
la conclusió de que la degradació sigui per factors externs a la construcció.”

- 4849
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’ICV-EUiAPIRATES-E, consta a la Secretaria General del Ple, 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 88128 i data 19 de novembre de 2018, 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 27 de novembre de 2018, en relació a
la substitució del paviment existent a la pista del Poliesportiu Municipal Gornal, els
informo:
El paviment de fusta instal·lat a la pista era el que es va projectar, que es va fer
tenint en compte els usos que estaven previstos en aquest espai (programa
funcional de bàsquet), i complia amb els requeriments exigibles per aquest ús.
Posteriorment, amb l’equipament ja en funcionament, es va decidir incorporar
diversos usos i activitats en aquest espai, que suposen un ús més exigent del
paviment, la qual cosa fa necessari procedir a la seva substitució per un parquet de
major duresa, capaç de suportar tots els usos, per poder seguir desenvolupant totes
les activitats.
Atentament,”

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 12 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 18, 29, 31 d’octubre de 2018 i 13 i 19 de novembre de
2018 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. 78.127, de 18 d’octubre de 2018
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“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.
Ens han arribat algunes queixes de diversos veïns dels barris de La Florida i Pubilla
Casas referents a la supressió de la parada del bus LH1 Davant del CAP de La
Torrassa.
Aquests veïns i veïnes es queixen que una bona part de gent gran i persones amb
mobilitat reduïda que són usuaris d’aquest centre de salut, i que han d’anar a visites
dels metges especialistes, es veuen obligats a caminar llargues distàncies o a
utilitzar el servei de taxi per a poder arribar-hi.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Quins són els arguments perquè aquesta parada encara estigui suspesa?
2. Aquesta decisió de suprimir la parada serà definitiva?
3. Té previst el Govern que aquesta parada torni a ser operativa? Quan té
previst fer-ho?”

- 4851
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General del Ple, còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre General d’entrada amb número
E/78127/2018, de data 18 d’octubre, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en el Ple Ordinari de
novembre en relació a: “suspensió de la parada del bus LH1 Davant del CAP de La
Torrassa...”
El faig saber que:
Pregunta número 1: Quins són els arguments perquè aquesta parada encara
estigui suspesa?
Resposta: A conseqüència de les obres de millora viària, del Pla d’Inversions
Municipal (PIM), dels barris de Collblanc i La Torrassa, les línies d’autobús M12,
LH1, LH2 i N2 han sofert múltiples desviaments d’itineraris, amb anul·lació de
parades i habilitació de noves parades de forma provisional.
La parada de Ronda de la Torrassa ha patit l’anul·lació, a conseqüència de les
obres dels carrers Montseny i Mas i les d’adequació de Llobregat-Albereda.
Pregunta número 2: Aquesta decisió de suprimir la parada serà definitiva?
Resposta: Actualment les obres de millora de les voreres de Ronda de la Torrassa,
amb l’ocupació parcial de la calçada, desaconsellen el pas de l’autobús, motiu pel
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que la línia està desviada per C. Rafael de Campalans, fent el gir d’aquest últim
carrer a Ronda de la Torrassa. Això suposa que la parada habilitada
provisionalment Rafael de Campalans estigui situada a uns 250 metres del CAP de
La Torrassa.
Pregunta número 3: Té previst el Govern que aquesta parada torni a ser
operativa? Quan té previst fer-ho?
Resposta: El canvi de sentit del carrer Llobregat ha obligat a fer la previsió d’un
nou traçat de la línia LH1, acordada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),
els nostres serveis tècnics i l’operador de transport. El nou itinerari de la línia LH1
es podrà posar en funcionament en el moment en què l’Àrea d’Espai Públic finalitzi
les obres de millora de paviments de Ronda de la Torrassa.
Atentament,”
2.- RGE núm. 81.330, de 29 d’octubre de 2018
“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.
Ens han arribat algunes queixes de diversos veïns del barri del Centre sobre el
sentit del gir per l’accés de vehicles al carrer de la Casa Nova per la Rambla de Just
Oliveras.
Com que els vehicles que efectuen aquest gir que es realitzar des del carrer
Barcelona cap a l’esquerra circulant en sentit descendent pel carril ascendent de la
Rambla fins a accedir al carrer Casa Nova.
Com que aquest és un dels punts de màxima afluència de vianants de tota la ciutat i
precisament és l’únic petit tram on poden circula els vehicles, fa que quan un
vehicle hi circula es produeixin ensurts en vianants, famílies, nens i gent gran que
en aquell moment no esperen el pas de cap vehicle. Sense comptar amb els
reiterats cops i incidents que alguns vehicles grans han produït en el quadre elèctric
a l’entrada del carrer de Casa Nova.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el govern municipal aquest problema?
2. El govern municipal té previst modificar aquest sentit de gir per a evitar
més ensurts als vianants i algun possible accident? Té previst alguna
altra intervenció?
3. El govern no creu que serien suficients els accessos al carrer de Casa
Nova pels carrers Vilumara i Girona?”
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- 4852
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General del Ple, còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre General d’entrada amb número
E/81330/2018, de data 29 d’octubre, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en el Ple Ordinari de
novembre en relació a: “queixes diversos veïns del barri del Centre sobre el sentit
del gir per l’accés de vehicles al carrer de la Casa Nova per la Rambla de Just
Oliveres...”
El faig saber que:
Pregunta número 1: Coneix el govern municipal aquest problema?
Resposta: Aquesta àrea, a través del servei de Guàrdia Urbana, no havia rebut
queixes al respecte fins ara.
Pregunta número 2: El govern municipal té previst modificar aquest sentit de
gir per evitar més ensurts als vianants i algun possible accident? Té prevista
alguna altra intervenció?
Resposta: No consta registrat cap accident ni atropellament en la zona de
referència en els darrers anys. Hores d’ara no es té prevista cap actuació ni
intervenció.
Pregunta número 3: El Govern no creu que serien suficients els accessos al
carrer de la Casa Nova pels carrers Vilumara i Girona?
Resposta: Es valorarà, si existeix un clar perill per als vianants, considerar una
modificació de la circulació en la zona.
Atentament,”
3.- RGE núm. 81.334, de 29 d’octubre de 2018
“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.
Ens han arribat algunes queixes de diversos veïns del carrer de Sant Joan, del barri
del Centre sobre els panots de la vorera de la banda nord (nombres parells).
Recentment s’han canviat en tot el tram del carrer al voltant del 50% dels panots,
els més propers a la calçada a causa de la intervenció d’una companyia de serveis.
Aquest canvi –que s’ha realitzat correctament, ha deixat sense tocar l’altre 50% dels
panots més propers als edificis i fa molt més evident que aquests presenten
problemes pels variants com ara desnivells, panots trencats o mal encaixats que ja
han fet ensopegar a algunes persones (adjuntem imatges).
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El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Quan l’Ajuntament autoritza una intervenció d’aquest tipus a les
companyies de serveis no aprofita per a reparar i substituir els panots que
són a tocar?
2. El govern té previst canviar els panots de l’altre 50% restant de la vorera
nord del carrer de Sant Joan?
3. En cas afirmatiu, quan té previst realitzar les obres?

”
- 4853
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General del Ple, 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 81334 i data 29 d’octubre de 2018, segons el que
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disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de novembre de 2018, en relació a
actuacions de companyies de serveis i l’estat de les voreres del C. Sant Joan, els
informo:
Les intervencions de les companyies de serveis sobre l’espai públic són constants i
per tant en cas cap es poden vincular, com a norma general, a la reposició de les
voreres per part dels serveis municipals.
No està prevista aquesta reposició dins del marc de les actuacions d’aquest
exercici.
Atentament,”
4.- RGE núm. 81.339, de 29 d’octubre de 2018
“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.
Ens han arribat algunes queixes de diversos veïns del carrer de la Casa Nova, del
barri del Centre sobre l’estat de la façana de l’antic edifici de Ford en el número 7
del mateix carrer.
Aquest edifici, està en desús de fa temps pel que fa a l’accés del carrer Casa Nova.
Té instal·lades unes xarxes per evitar despreniments, però aquestes estan força
malmeses, no fan la seva funció i en l’actualitat són un perill evident pels vianants
(Adjuntem imatges).
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.
2.
3.

El govern municipal té coneixement d’aquesta situació?
Té previst el govern realitzar alguna acció per a resoldre aquest problema?
En cas afirmatiu, quan té previst realitzar aquesta intervenció?
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”

- 4854
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General del Ple, 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 81339 i data 29 d’octubre de 2018, 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 27 de novembre de 2018, en relació a
l’estat de la façana de l’edifici del C. Casa Nova, 7, els informo:
Som coneixedors de la situació en què es troba aquesta edificació.
Els propietaris han estat requerits mitjançant diferents resolucions per a l’adopció de
mesures de seguretat i posterior reparació dels elements de la finca que presenten
patologies.
Es van prendre mesures de seguretat subsidiàriament.
Actualment tenen en tràmit llicència d’obra menor per la rehabilitació de la façana
principal de la finca. Es preveu que la resolució de concessió de la llicència estigui
aprovada en els propers dies.
Atentament,”
5.- RGE núm. 81.343, de 29 d’octubre de 2018
“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.
Ens han arribat algunes queixes de diversos veïns del barri del Centre sobre la
saturació diària de motocicletes estacionades en alguns punts del barri al voltant de
certs tallers de reparació que fan servir la via pública com a extensió del mateix
taller, molt més enllà de la seva pròpia porta amb les molèsties que provoquen als
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vianants en algunes d’aquestes voreres, especialment poc amples (Adjuntem
imatges).
Dos d’aquests punts, en concret són:
-

Carrer de Sant Joan. S’omple totalment de motos en els trams compresos entre
els números 14 i 20, entre el 23 i 25, les dues bandes de la cantonada del
carrer Sant Joan amb el carrer d’Espanya, i en les dues bandes de la
cantonada del carrer Sant Joan amb el carrer Església. Els veïns han
comptabilitzat en els dies feiners de dilluns a dissabte, entre 30 i 50
motocicletes.

-

Carrer de Girona. Pràcticament s’omple tota la vorera entre el carrer de la Casa
Nova i el carrer Barcelona. Els veïns han comptabilitzat en els dies feiners de
dilluns a dissabte, entre 20 i 30 motocicletes.

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El govern municipal té coneixement d’aquest problema?
2. Els establiments de reparació de motocicletes al voltant dels quals es dóna
aquesta saturació d’estacionament en les voreres, disposen les
corresponents llicències per l’ocupació de tant espai de la via pública?
3. Quines accions té previst realitzar el govern?

”

- 4855
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General del Ple, còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre General d’entrada amb número
E/81343/2018, de data 29 d’octubre, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari de
novembre en relació a: “queixes de diversos veïns del barri del Centre, saturació
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diària de motocicletes en alguns punts del barri al voltant de certs tallers de
reparació...”
El faig saber que:
Pregunta número 1: El govern municipal té coneixement d’aquest problema?
Resposta: A través del servei de Guàrdia Urbana es té coneixement que en les
voreres s’estacionen diàriament motocicletes des de fa temps, però no s’havien
rebut queixes directes sobre aquest fet, únicament al voltant del carrer St. Joan hi
ha hagut 3 requeriments veïnals manifestant que hi havia motocicletes mal
estacionades. Només en el darrer requeriment una motocicleta infringia l’Ordenança
Municipal i va ser retirada immediatament pel propietari.
Pregunta número 2: Els establiments de reparació de motocicletes al voltant
dels quals es dóna aquesta saturació d’estacionament en les voreres,
disposen les corresponents llicències per l’ocupació de tant espai de la via
pública?
Resposta: No. S’està treballant, a l’igual que en el seu moment es va realitzar amb
l’estacionament massiu de vehicles de venda al carrer, en buscar una solució al
respecte.
Pregunta número 3: Quines accions té previst realitzar el govern?
Resposta: Tal i com s’ha comentat en la primera pregunta es realitzaran accions
informatives als usuaris i s’estudiarà una solució per als establiments.
Atentament.”
6.- RGE núm. 81.976, de 31 d’octubre de 2018
“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.
Ens han arribat algunes queixes de veïns i comerciants de l’entorn del carrer Roca
Humbert, del Passatge Milans i avinguda del Carrilet. Sobre la perillositat de l’estat
exterior i dels balcons de l’habitatge de l’avinguda del Carrilet, 325.
La xarxa protectora de què disposen aquests balcons està en molt mal estat i els
veïns addueixen que no sols no protegeix, sinó que és un perill en si mateixa. En
aquest mateix edifici i coincidint en el temps, els veïns diuen haver vist un flux
important de persones entrant i sortint, més enllà del que hauria de ser l’habitual.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Té previst el Govern municipal realitzar alguna acció per a evitar el risc d’un
potencial accident per despreniment? Quan té previst fer-ho?
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3. S’ha realitzat anteriorment alguna inspecció o revisió en aquest edifici?”

- 4856
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General del Ple, 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 81976 i data 31 d’octubre de 2018, 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 27 de novembre de 2018, en relació a
l’estat exterior i dels balcons de l’edifici de l’Av. Carrilet, 325, els informo:
Som coneixedors de la situació en què es troba aquesta edificació.
Els propietaris han estat requerits mitjançant diferents resolucions per a l’adopció de
mesures de seguretat i posterior reparació dels elements de la finca que presenten
patologies.
Per part de la propietat s’han pres les mesures de seguretat ordenades i actualment
tenen concedida llicència d’obra menor per la rehabilitació de les façanes principal i
lateral de la finca.
Atentament,”
7.- RGE núm. 86.155, de 13 de novembre de 2018
“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.
Ens ha arribat la queixa dels veïns de l’entorn del carrer Tarragona sobre la no
reposició de les balises de la cantonada amb el carrer Mossèn Santiago Oliveras
(adjuntem imatges).
Aquest espai en l’actualitat i malgrat la senyalització horitzontal, es fa servir en la
pràctica com a simple aparcament de càrrega i descàrrega arribant a ocupar el pas
de vianants.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Quin és el motiu pel qual el Govern no ha reposat aquestes balises?
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3. Té previst el govern reposar-les? En cas contrari, té previst realitzar alguna
acció per a impedir que aquest espai, inclòs el pas de vianants, acabi sent
ocupat per vehicles?

”

- 4857
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General del Ple, 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 86155 i data 13 de novembre de 2018, 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 27 de novembre de 2018, en relació a
la no reposició de les balises de la cantonada C/. Tarragona amb Mossèn Santiago
Oliveras, l’informo que al gener de 2013 la Regidoria del Districte I va demanar la
retirada i no reposició de les mateixes. El dia 23 de gener es va finalitzar la
incidència, i des d’aquesta data no hi ha balises en aquesta ubicació.
La zona disposa de la senyalització horitzontal i vertical necessària per indicar als
vehicles la prohibició de parada i estacionament.
Atentament,”

8.- RGE núm. 86.158, de 13 de novembre de 2018
“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.
Ens han arribat algunes queixes de veïns de l’entorn de l’avinguda del Carrilet a
l’alçada dels números 162 i 172, a l’alçada del pont de les vies, sobre la situació de
la vorera de l’avinguda del Carrilet al seu pas inferior pel pont de la Via del tren.
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Aquesta vorera que comunica els barris de Sant Josep i de Santa Eulàlia cada dia
té més trànsit de vianants, es dóna la circumstància que l’amplada que en el seu
inici és de 115 cm. es va estretint i a la meitat del seu tram ja és de 102 cm, fins a
arribar a sota del pont, on l’amplada és de 83 cm.
L’augment del trànsit de vianants, i les mides tan estretes, fan que cada cop que
algú circula amb un cotxet de nadó, amb un carret de la compra o amb cadira de
rodes, ocupi tota la vorera en un sentit de la marxa i bloquegi el pas, fent que els
vianants que circulen en sentit contrari hagin de fer mans i mànigues per a poder
passar.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema? El govern té dades del
volum de vianants d’aquest tram?
2. Mentre la ciutat espera una solució definitiva a llarg termini en un hipotètic
projecte de soterrament de les vies, el govern té prevista alguna actuació
a curt termini per a resoldre aquest problema?
3. EL Govern considera viable alguna solució transitòria com ara eixamplar
la vorera o fins i tot instal·lar un semàfor que doni pas alternatiu als
vehicles o qualsevol altra solució que permeti als vianants circular amb
una mínima normalitat?”

- 4858
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General del Ple, 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 86158 i data 13 de novembre de 2018, 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 27 de novembre de 2018, en relació a
la situació de la vorera de l’Av. Carrilet, a l’alçada dels números 162 i 172, al seu
pas inferior pel pont de la via del tren, els informo:
El Govern Municipal és conscient d’aquesta situació. No disposem de dades sobre
el volum de vianants d’aquest tram.
No és possible adoptar cap solució provisional d’ampliació de la vorera, per
l’existència del pont, del qual no es pot debilitar l’estrep, ni donar pas alternatiu als
vehicles, per tractar-se d’un carrer vertebral.
En qualsevol cas el projecte d’urbanització que se’n derivarà del soterrament de les
vies del tren resoldrà aquesta problemàtica.
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Atentament,
9.- RGE núm. 86.160, de 13 de novembre de 2018
“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.
Ens han arribat la queixa dels veïns de l’entorn dels carrers Tarragona, Mossèn
Santiago Oliveras i Mare de Déu de Montserrat del barri del Centre.
Els vehicles que surten dels pàrquings dels carrers Mare de Déu de Montserrat i
pretenen anar en direcció sud, pel carrer Barcelona, en lloc de circular cap allí pels
escassos 100 metres del carrer Mossèn Santiago Oliveras que els separen, es
veuen obligats a emprendre un trajecte de més d’1,15 km i passar per 5 semàfors.
A banda de les molèsties diàries que això genera als mateixos veïns, aquests
vehicles acaben incrementant innecessàriament el ja carregat trànsit dels carrers
Girona, Josep Tarradellas, la rotonda, Isabel la Catòlica i el primer tram del carrer
Barcelona.
Ens consta que aquests veïns van realitzar una petició a l’Ajuntament en febrer de
2017 mitjançant una instància registrada amb el núm. 2017/15.793, amb la
signatura de 46 veïns i que a hores d’ara ni tan sols ha estat contestada.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Quin és el motiu pel qual el Govern no ha respost a aquests 46 veïns?
3. Té previst el govern alguna acció en aquest carrer per a evitar el problema?
4. El Govern considera viable modificar parcialment l’actual sentit de circulació
del tram del carrer Mossèn Santiago Oliveras des de Mare de Déu de
Montserrat fins al carrer Barcelona?”

- 4859
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General del Ple, còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
Respecte a la pregunta presentada en el Registre General d’entrada amb número
E/86160/2018, de data 13 de novembre, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en el Ple Ordinari de
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novembre en relació a: “queixes dels veïns i els usuaris dels pàrquings del carrer
Mare de Déu de Montserrat...”
El faig saber que per tal de poder respondre les seves peticions hem de sol·licitar
un ajornament.
Atentament,”
10.- RGE núm. 86.163, de 13 de novembre de 2018
“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.
Ens han arribat algunes queixes de veïns de l’entorn del Parc de Can Cluset sobre
l’increment de la presència dels excrements de gossos en algunes àrees del parc.
Aquests veïns es queixen que aquesta situació s’ha agreujat des d’aquest estiu
passat i que es produeix de forma recurrent especialment en els dies amb bon
temps i des de primera hora del matí fins al vespre. Ja s’han donat uns quants
casos de nens que jugant i corrent pel parc, acaben empastifats.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Quantes sancions s’han produït en aquest parc sobre actes incívics
d’aquesta mena i altres en els darrers anys?
3. Té previst el govern alguna acció en aquest parc per a eradicar l’incivisme?”

- 4860
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General del Ple, còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre General d’entrada amb número
E/86163/2018, de data 13 de novembre, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en el Ple Ordinari de
novembre en relació a: “queixes diversos veïns de l’entorn del Parc de Can Cluset
per l’increment d’excrements de gossos...”
El faig saber que:
Pregunta número 1: Coneix el Govern municipal aquest problema?
Resposta: Sí, en tenim coneixement i per aquest fet el Parc de Can Cluset és un
dels espais visitats freqüentment pels servei d'agents cívics i de Guàrdia Urbana.
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Pregunta número 2: Quantes sancions s’han produït en aquest parc sobre
actes incívics d’aquesta mena i altres en els darrer anys?
Resposta: Durant l’any 2018 hem tingut 23 incidències en aquests espai, de les
que 2 són queixes per gossos perillosos, gossos sense lligar o deposicions
d’animals sense recollir.
L’equip d’agents Cívics intenta reconduir aquestes conductes incíviques però
aquest usuaris fan un incompliment reiterat de la normativa actual. S'ha parlat en
nombroses ocasions amb alguns d'aquests usuaris que coneixen la normativa però
no la compleixen. Davant aquesta situació han estat el servei de Guàrdia Urbana el
que ha actuat imposant denuncia per incompliment de la ordenança de civisme.
Durant els últims dos anys s’han realitzat 27 denuncies per incompliment de
l’Ordenança de Civisme.
Pregunta número 3: Té previst el Govern alguna acció en aquest parc per a
eradicar l’incivisme?
Resposta: Incrementar la freqüència de pas dels agents cívics per tal de reconduir
conductes incíviques i augmentar la presencia de Guardia Urbana als voltants.
Atentament,”

11.- RGE núm. 88.276, de 19 de novembre de 2018
“Coque Garcia, Portaveu adjunt 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. A través de quin procediment administratiu s'ha realitzat la concessió a l'empresa
MOBIKE per posar en marxa la prova pilot amb bicis compartides? A aquest grup
ens agradaria disposar del conveni o documentació corresponent d'aquesta
concessió.
2. Quina és la taxa per la llicència d'ús d'aquestes bicicletes? Quina ha estat la
liquidació detallada fins al moment?
3. Quantes incidències ha rebut la Guàrdia Urbana sobre incompliment de
l'ordenança de mobilitat amb les esmentades bicicletes de MOBIKE? Quantes
d'aquestes incidències tenen a veure amb l'aparcament indegut d'aquests vehicles?
4. Quins mecanismes de control té el govern municipal per assegurar que l'empresa
respecti l'ordenança de mobilitat i els termes de la concessió?
5. Quins procediments de control i/o sanció té previstos aquest servei de bicicletes
compartides per evitar les infraccions i/o problemes d'accessibilitat provocats per
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aquesta empresa?
6. En quin termini i en quins emplaçaments concrets està previst la instal·lació i
desplegament de zones d'aparcament específic per a aquests vehicles ubicats en la
calçada, en espais actualment destinats a aparcaments d'automòbils?”

- 4861
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General del Ple, còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre General d’entrada amb número
E/88276/2018, de data 19 de novembre, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en el Ple Ordinari d’octubre
en relació a: “posada en marxa prova pilot MOBIKE...”
El faig saber que:
Pregunta número 1: A través de quin procediment administratiu s’ha realitzat
la concessió a l’empresa MOBIKE per posar en marxa la prova pilot amb bicis
compartides? A aquest grup ens agradaria disposar del conveni o
documentació corresponent d’aquesta concessió.
Resposta: Mitjançant resolució número 00643/2018, el Tinent d’Alcalde de
Seguretat Ciutadana atorgà llicencia de ocupació temporal de la via publica per
instal·lació d’una prova pilot de sistema de bicicletes compartides.
Pregunta número 2: Quina és la taxa per la llicència d’ús d’aquestes
bicicletes? Quina ha estat la liquidació detallada fins al moment?
Resposta: La taxa liquidada per 2018 es de 2.472,96 euros més una fiança de
1.400 euros.
Pregunta número 3: Quantes incidències ha rebut la Guàrdia Urbana sobre
incompliment de l’ordenança de mobilitat amb les esmentades bicicletes de
MOBIKE? Quantes d’aquestes incidències tenen a veure amb l’aparcament
indegut d’aquests vehicles?
Resposta: El numero d’incidències de GU ha estat de cinc en els dos mesos
aproximadament del servei. Les incidències han estat per vandalisme i per estar
estacionades les bicicletes en zones allunyades de les zones d’us habitual.
Pregunta número 4: Quins mecanismes de control i/o sanció té previstos
aquest servei de bicicletes compartides per evitar les infraccions i/o
problemes d’accessibilitat provocats per aquesta empresa?
Resposta: Existeix un grup de treball en el servei de Mobilitat, que fa reunions
periòdiques, amb la participació de la AMB i l’empresa Mobike on es fa el seguiment
del servei de bicicletes compartides. En tot cas l’ordenança l’han de respectar els
usuaris del sistema que son els únics responsables de la seva conducta com a
conductor d’un vehicle per les vies publiques. L’obligació de l’empresa es respectar
les condicions de la llicencia.
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L’empresa no està, fins a aquest moments, provocant cap problema segons el ja
exposat. El mecanismes de control ja han estat explicats i, al ser una llicencia, si hi
haguessin incompliments greus comprovats i provats significaria la seva revocació.
Pregunta número 5: En quin termini i en quins emplaçaments concrets està
previst la instal·lació i desplegament de zones d’aparcament específic per a
aquests vehicles ubicats en la calçada, en espais actualment destinats a
aparcaments d’automòbils?
Resposta: La previsió es que abans de finalitzar el primer semestre de l’any 2019
tots els estacionaments preferents de bicicletes compartides estiguin en calçada i
en llocs annexes o propers a on es troben en l’actualitat.
Atentament,”
12.- RGE núm. 88.279, de 19 de novembre de 2018
“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.
Ens han arribat algunes queixes de veïns de l’entorn del carrer Estronci, a l’entrada
del parc de Can Buxeres per la banda del barri de Sanfeliu. Aquests veïns ens han
manifestat que fa mesos que la il·luminació de l’accés al parc no funciona
correctament i en les hores del vespre està totalment fosc, això s’agreuja just ara,
que es fa fosc més d’hora i en la pràctica l’accés és impracticable.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Quins són els motius d’aquesta manca d’il·luminació?
3. Té previst el govern alguna acció en aquesta ubicació del parc per a resoldre
el problema?”

- 4862
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General del Ple, 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 88279 i data 19 de novembre de 2018, 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 27 de novembre de 2018, en relació a

…/…

221

l’enllumenat de la zona d’accés al Parc de Can Buxeres des del C. Estronci, els
informo:
Érem coneixedors d’aquesta incidència, que afectava el funcionament d’alguns dels
punts de llum, fent que aquests restessin apagats. Hem estat treballant durant dies
per tal de localitzar i reparar l’avaria. A la darrera verificació, dia 22 a la nit,
l’enllumenat funcionava correctament.
No obstant això, en els propers dies farem un seguiment de control, per tal de
verificar que l’avaria ha estat resolta definitivament.
Atentament,”

PARTIT POPULAR
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 una pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 31
d’octubre de 2018 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquesta pregunta als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriu
literalment:
1.- RGE núm. 82.020, de 31 d’octubre de 2018.
“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 27 de noviembre de 2018.
Un grupo de pares y mares del CEIP Joaquim Ruyra se quejan desde hace meses
de la falta de mantenimiento en los servicios básicos del centro educativo, tales
como la calefacción.
Según hemos sido informados, desde hace tiempo vienen reclamando una solución
a la Regiduría de Educación del Ayuntamiento de L’Hospitalet pero no llega.
Atendiendo que nos acercamos al periodo invernal, con la bajada de temperatura
que ello comporta, los padres y madres de dicho Centro reclaman una solución
urgente cuanto antes.
En este sentido, desde el Grupo Popular queremos saber:
-

¿Tiene la regiduría de Educación de este Ayuntamiento constancia de los
hechos expuestos?

-

¿Se ha procedido desde la Regiduría a tratar de solucionar dicho problema
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con el Centro Educativo?
-

¿Qué plazos se han marcado desde la Regiduría para solucionar dicho
problema?

-

¿Cuánto dudará los trabajos para solucionar dicho problema?”

- 4850
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General del Ple, còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia i Regidor de Govern d’Educació, Sr. Jaume Graells
Veguin, que literalment diu:
“Señora,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de Entrada de
este Ayuntamiento, con número 82020 y fecha 31 de octubre y, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el día 27 de noviembre de 2018,
en relación a las quejas de un grupo de padres y madres del CEIP Joaquim
Ruyra sobre la falta de mantenimiento en los servicios básicos del centro
educativo, tales como la calefacción, le comunico lo siguiente:
La escuela Joaquim Ruyra está en proceso de rehabilitación por parte del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en colaboración con el
Ayuntamiento de L’Hospitalet.
El pasado verano se hizo la substitución de la cubierta de todo el edificio, con un
gasto de 240.000€. Actualmente la reforma y el equipamiento de la cocina está en
fase de licitación por un importe de 212.614€. Además, este centro está incluido en
el proyecto de mejora de las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria
en 16 centros de la ciudad, por un importe total de 1.195.620€, que también está en
fase de licitación.
Al inicio de la temporada de frío se produjo la avería de la caldera, que quedó
reparada el pasado 6 de noviembre.
Atentamente,”
CUP-PA
Per part del regidor del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’ha formulat en temps i
forma una pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 19
de novembre de 2018 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració
del Ple.
Aquesta pregunta als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriu
literalment:
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1.- RGE núm. 88.176, de 19 de novembre de 2018.
“Khristian Giménez, Portaveu del grup polític municipal de CUP-Poble Actiu, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i
efecte que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Exposem:

Davant la posada en marxa de la prova pilot de Mobike.
Volem conèixer:
El nombre d’usuaris, trajectes i principals rutes del servei.
El nombre d’incidències detectades en matèria detectades en matèria d’aparcament
incorrecte enmig de la via pública, ja siguin reclamacions o peticions recollides per
la pròpia empresa, denúncies o avisos a Guàrdia Urbana sobre aquest tema o les
possibles queixes registrades directament a l’ajuntament, via telefònica o per escrit.
Les dades de la prova pilot relatives a la superfície de via pública reservada per a
aparcaments d’aquestes bicicletes (marcades ara en taronja) i el càlcul establert de
metres quadrats segons bicicleta al carrer.
La quantia que ingressa l’Ajuntament en matèria d’ocupació de via pública per part
de l’empresa Mobike?”

- 4863
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General del Ple, còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre General d’entrada amb número
E/88176/2018, de data 19 de novembre, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en el Ple Ordinari d’octubre
en relació a: “diferents dades prova pilot MOBIKE...”
El faig saber que:
Pregunta número 1: Nombre d’usuaris, trajectes i principals rutes del servei
Resposta: L’ús de cada bicicleta està, de mitjana, a l’entorn dels 8 viatges dia. El
número total de viatges dia pel numero de bicicletes ha estat d’uns 2000 viatges
diaris. Aquestes xifres indiquen un increment de l’ús de les bicicletes del 100%
respecte a la situació anterior millorant les perspectives del PMUS en aquest
respecte. L’origen i final d’aquests viatges es situen en un 90% com a
desplaçaments interns de la ciutat i del 10% restant destinació a municipis de la
AMB (excepte Barcelona) un 87’5%, a Barcelona un 12,5%.
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Pregunta número 2: Nombre d’incidències detectades en matèria
d’aparcament incorrecte enmig de la via pública, ja siguin reclamacions o
peticions recollides per la pròpia empresa, denúncies o avisos a guàrdia
urbana sobre aquest tema o les possibles queixes registrades directament a
l’ajuntament, via telefònica o per escrit.
Resposta: El número d’incidències de GU ha estat de cinc en els dos mesos
aproximadament del servei. Les incidències han estat per vandalisme i per estar
estacionades les bicicletes en zones allunyades de les zones d’us habitual.
Pregunta número 3: Dades de la prova pilot relatives a la superfície de via
pública reservada per a aparcaments d’aquestes bicicletes (marcades ara en
taronja) i el càlcul establert de metres quadrats segons bicicleta al carrer.
Resposta: Aquest és un servei de bicicletes compartides amb free-floating el que
no fa necessari aquest càlcul de superfície.
Pregunta número 4: quantia que ingressa l’Ajuntament en matèria d’ocupació
de via pública per part de l’empresa Mobike?
Resposta: Mobike ha ingressat 2.472,96 euros en concepte de taxa més una fiança
de 1.400 euros.
Atentament,”
c)

Precs, Preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs
de la sessió.

La Sra. Alcaldessa-President obre el torn d’intervencions per a la formulació de
precs i preguntes de forma oral.
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Ens hem assabentat a través del Diari de L’Hospitalet, que aquesta ciutat ja té el
protocol contra les agressions sexistes en les festes majors. És d’una iniciativa que
vam demanar els diferents grups polítics d’aquest ajuntament, a través de diferents
mocions i els voldríem preguntar, bàsicament, per què aquest protocol no ha passat
pel Ple de l’ajuntament perquè sigui aprovat, tal com passa en diferents consistoris
de la nostra demarcació. Com que no hi ha hagut, tampoc, un procés de
participació ciutadana on les entitats de dones i els grups polítics hagin pogut
participar-hi i per què els regidors i les regidores i entitats que han demanat, de
manera reiterada, participar en aquest protocol, ens hem tingut que assabentar a
través del Diari de L’Hospitalet.
I sobre el Diari de L’Hospitalet, perquè últimament al Diari de L’Hospitalet, sembla
que es donen exclusives, ens agradaria saber quins són els criteris del gabinet de
premsa i de comunicació i l’Alcaldia per escollir les portades i les pàgines centrals
del Diari. Ens agradaria també, saber per a l’equip de govern, què es un butlletí
municipal i què és un diari i per què les noticies del Diari de L’Hospitalet, no estan
signades pels periodistes.
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Sobre les bicicletes del Mobike, portem també reclamant, des del mes de setembre,
és a dir, que ens facin arribar el document signat entre aquest equip de govern i
l’empresa que a data d’avui, encara no tenim, és a dir, ja portem més de tres
mesos, reivindicant aquest tipus de document i l’únic que hem rebut, és power point
o documentació concreta però, en cap cas, hem rebut el document que vostès van
signar per cedir a aquesta empresa poder desenvolupar, aquesta tasca a nivell de
la nostra ciutat. També ens agradaria saber quines són les mesures que posarà en
marxa l’ajuntament davant de les bicicletes, que les trobem en qualsevol lloc i estan
obstaculitzant diferents carrers de la nostra ciutat i també voldríem saber si
l’ajuntament sancionarà l’empresa per tenir les bicicletes a llocs que dificulten la
mobilitat dels ciutadans.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Una pregunta, Sra. Marín, cuál es el motivo de que año tras año, el Gobierno
municipal deje sin invertir tantos millones de euros que ustedes mismos han
presupuestado. No es que lo diga yo les cito un informe de la Intervención General
de este ayuntamiento, en el que advierte y cito literalmente, “de la tendencia
recurrente a unos niveles bajos de ejecución presupuestaria para las inversiones en
los últimos ejercicios”. En 2015, ejecutaron 63 de cada 100 euros presupuestados
en inversiones, es decir, dejaron sin ejecutar el 37% de les inversiones
presupuestadas. En el 2016, la ejecución se quedó en 41 de cada 100 euros
presupuestados, en inversiones, es decir, 59% sin ejecutar. En el 2017, el año
pasado, sólo ejecutaron 19 euros de cada 100 euros que este Gobierno
presupuestó en las inversiones, es decir, dejaron sin ejecutar el 81% y este año, a
fecha 31 de octubre, llevamos únicamente 21 de cada 100 euros ejecutados. ¿A
qué se debe este bajo nivel de ejecución de las inversiones que ustedes mismos
presupuestan?; ¿es por la incompetencia de su gestión?; ¿es que los presupuestos
que hacen, cada año, son papel mojado?; ¿lo hacen con la intención de reservar
las partidas de inversiones para cuando queden sólo seis meses para las
elecciones, o es un poco de todo?

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
En línea con lo que ha dicho mi portavoz, sobre las inversiones que este Gobierno
tampoco está ejecutando, yo quería preguntarles por una muy concreta, a ver si nos
lo pueden explicar, que en este caso, es el Casal de Can Serra que ustedes, como
partido que se presentó a las elecciones, lo prometieron en campaña. Ustedes,
como partido que ganaron las elecciones y que está gobernando, lo incluyeron en
su plan de inversiones, dijeron y afirmaron que lo iban a hacer durante esta
legislatura y que iban a realizar la inversión entre el año pasado y este y lo único
que hemos visto es las migas populares a las que han invitado al barrio entero, eso
sí, pero lo único que hemos visto es la primera piedra, el postureo y al final, va a
acabar esta legislatura, Sra. Alcaldesa y ustedes van a incumplir otra promesa más.
Yo les quiero preguntar y quiero que ustedes nos lo expliquen, qué motivos alegan
ustedes para incumplir las promesas que afirman en su programa electoral y que
afirman en el plan de inversiones municipal. Qué motivos alegan ustedes para
realizar ese incumplimiento. Gracias.
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SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Varies coses. Una en quant a les obres del carrer Príncep de Bergara que ja estan
pràcticament en un punt final, la ciutadania que passeja per allà i en aquest
moments, els cotxes encara no circulen, o molt poc, estem veient que al no haver-hi
pivots, que és una decisió que es va prendre en el seu dia, al no haver-hi pivots,
però hi ha certs establiments que estan aparcant les furgonetes arrambades contra
la paret, perquè l’acera és ampla i caben. Això què provoca?, provoca que com per
exemple, aquesta setmana, en un dia de pluja, hi hagi gent que complica la situació.
Llavors, el què jo demano, és que, com que el carrer s’està acabant, fem una
trobada amb empreses que utilitzen els vehicles, comerciants, veïns per a que no
es produeixi el què veig que es produirà. Que es produirà un mal començament
d’aquest carrer i el millor, jo crec que és posar l’accent en intentar-ho evitar.
Arrel d’això, també ens hem trobat que en la confluència del carrer Príncep de
Bergara, al final, amb Josep María de Segarra, aquest passat cap de setmana i
algunes nits, tota aquella zona està en obres perquè són les dues cantonades que
estan fent, no hi ha un pas “vallat”, amb unes planxes de ferro per encaminar a la
gent, però ha passat que no hi ha llum i el problema és que poden haver-hi
incidents. De fet, jo vaig ser el dissabte al vespre, vaig estar, entre cometes, jo i una
altra persona, vam salvar a una persona perquè va “tropeçar” perquè no veia que hi
havia una “valla”, un desnivell, un forat i casi cau i el problema no és que no estigui
senyalada l’obra, si no, el problema és que no hi ha llum i clar, al haver-hi desnivells
complica la deambulació.

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Actualment s’estan canviant i renovant els fanals i les lluminàries de l’espai públic
amb l’ús de leds a tota la ciutat. Estem a favor de reduir el consum elèctric i avançar
en tot el què sigui sostenibilitat i reducció del consum energètic. El problema és que
hem rebut queixes de que en determinats carrers, la intensitat de la llum és massa
forta i que al trobar-se la llum led a la vista, sense cap mena de difusor, enlluernen
molt la vista i generen massa contaminació lumínica.
Aquesta problemàtica es veu augmentada als carrers on no hi ha arbrat o on s’han
talat els arbres, ja que no hi ha cap element que faci de difusió o d’ombra de llum.
Hi ha previsió d’incorporar difusors als nous llums o de regular la intensitat dels
nous fanals?
I desprès també preguntem al Ple, a l’equip de govern, si s’està complint el
calendari, respecte al soterrament de les vies.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Volíem preguntar, respecte que ens hem trobat en diverses ocasions, zones de
Santa Eulàlia, Bellvitge i demés, en situacions de pluja o no, que no funcionen els
semàfors, situacions òbviament, detectat i denunciat per moltes famílies, zones de
pas properes a escoles que òbviament són, suposa, un perill per al conjunt de
vianants. És conscient l’ajuntament d’aquest tipus de caigudes del servei de
semàfors, quines iniciatives al respecte? Gràcies.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nos comentan diferentes vecinos que en el cementerio, actualmente existe una
mafia que está actuando desde hace tiempo y que está comercializando con las
escaleras para acceder a los nichos. Si quieres acceder a esas escaleras tienes
que pagar 35 euros y si te niegas, te coaccionan, amenazan, incluso han habido
intentos de agresión por plantarles cara. Esto sucede en la parte de arriba, en la
parte de abajo, también hay gente que pide la voluntad, pero en este caso, actúan
de una manera menos violenta. Preguntar al Gobierno si es consciente de esta
situación, si es verdad y en cualquier caso, si se está haciendo algo para erradicar
estas conductas.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sembla que tothom ha fet la seva pregunta, les contestarem per escrit i
aixequem la sessió.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Presidència aixeca la sessió
essent les vint-i-quatre hores, del dia vint-i-set de novembre de dos mil divuit, 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

