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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 8/2018
Data: vint-i-quatre de juliol de dos mil divuit
Hora: 17.05 hores fins 23.20 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.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
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
Fco. Javier Martín Hermosín
Sonia Esplugas Gonzalez
Pedro Alonso Navarro
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
Jordi Monrós i Ibañez
Christian Gimenez Marquez
Rafael Jimenez Ariza
Cristina Santon Ramiro
Antoni Calpe Jordà
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
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Viceinterventor-funció comptable
Secretària general del Ple

Constatada l‘existència del quòrum previst a l‘article 46 de la Llei 7/1985, de 2
d‘abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d‘abril; i oberta la
sessió per la Sra. Alcaldessa, s‘entra en l‘examen i debat dels assumptes
relacionats a l‘Ordre del Dia.
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SRA. ALCALDESSA
Bona tarda a tots i a totes, benvinguts al Ple ordinari del mes de juliol, comencem
amb l‘Ordre del Dia, quan vulgui Sra. Secretària.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 26 DE JUNY DE 2018.
Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la sessió
ordinària del 26 de juny 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 RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió Permanent
de Presidència, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa, bona tarda a tots i a totes, per fer una breu intervenció
respecte dels punts 2, 3, 4 i 5 de l‘Ordre del Dia del Ple.
Respecte als punts números 2 i 3, que van enllaçats, que fan referència al text refós
i, per tant, la modificació del conveni establert amb la Universitat de Barcelona, per
a la instal·lació d‘una residència d‘estudiants vinculada a la Universitat de Barcelona
i per tant al campus universitari de Bellvitge. Dir que aquest text refós és producte
de les consideracions i de les apreciacions que en el moment de l‘aprovació
definitiva es van fer a la Comissió d‘Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, en
que s‘instava fonamentalment a fer una modificació o un trasllat d‘unes pistes de
petanca que hi ha al solar contigu, fets els tràmits tant amb el club de petanca que
està allà, en el carrer Residència, com amb l‘informe favorable de la Secretaria
General de l‘Esport de la Generalitat, el que es fa aquí és, sense modificar per res
el que era l‘edificabilitat, l‘edifici i el projecte ja aprovat d‘instal·lació de la residència,
és desplaçar a l‘altre extrem de l‘altra parcel·la destinada a l‘equipament esportiu,
aquestes pistes. Llavors, entenent que avui amb l‘aprovació d‘aquest text refós, ja
es dóna per finalitzat aquest tràmit i, per tant, podrem desenvolupar, es podrà
desenvolupar per part de la Universitat de Barcelona, aquest equipament del tot
necessari que acabarà de completar i de donar-li encara més vitalitat al campus
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universitari de Bellvitge a la nostra ciutat.
Respecte del dictamen número 4, el que plantegem és una modificació de
planejament al carrer Juan Goytisolo, que el que ve a fer és, en el solar contigu a
l‘actual instal·lació del que tots coneixem com l‘hotel Fira Congress, antic hotel
Prestige. Aquesta parcel·la contigua és propietat dels mateixos propietaris de l‘hotel
i el que plantegen és fer una mutació d‘ús, aquest sòl està qualificat com a sòl
d‘oficines, i el que plantegen és fer una mutació d‘ús a ús hoteler per fer una
ampliació de la instal·lació d‘aquest hotel. Això, d‘alguna manera, el que ve a
confirmar és el bon estat de les instal·lacions hoteleres en aquell sector de la ciutat,
creiem que davant de l‘alternativa vigent actual d‘aquest sòl privat, que és un solar,
poder destinar-lo a l‘ampliació de l‘hotel i, per tant, poder donar millor serveis als
hostes i, fins i tot, incrementar la capacitat de l‘hotel sense que es modifiquin els
paràmetres d‘edificabilitat de la parcel·la, diguéssim, el sostre que estava assignat a
aquella parcel·la continua essent exactament el mateix, però sí que se li dóna una
utilitat, en aquest cas, per consolidar l‘oferta hotelera a la ciutat, insisteixo, en el
sector del districte econòmic de la ciutat, molt vinculat a tota l‘activitat de la Fira, per
tant, pensem que és una bona notícia que una instal·lació hotelera a la ciutat
decideixi ampliar l‘activitat.
I finalment, en el dictamen número 5, que és l‘aprovació, una vegada plantegem
resoldre les al·legacions que es van presentar en l‘aprovació inicial del pla d‘usos
que té a veure amb els habitatges d‘ús turístic, apartaments d‘ús turístic a la nostra
ciutat. L‘altre dia, el divendres, si no recordo malament, vam tenir la reunió també
amb el conjunt dels grups, on vam poder veure com plantejàvem la resolució de les
al·legacions que s‘havien presentat, la incorporació d‘algunes de les qüestions que
es feien i vam poder comentar diferents aspectes de la norma que tenim la voluntat
de posar en marxa. Per donar els trets més característics d‘aquesta ordenació, el
que fem és plantejar i ordenar aquesta activitat d‘habitatges d‘ús turístic a la ciutat
amb les següents característiques: Diem que els habitatges d‘ús turístic només es
podran donar quan siguin a edifici complert, per tant, no es podrà compatibilitzar en
una mateixa comunitat de propietaris els habitatges residencials, on tots vivim, i que
alguns dels pisos d‘aquesta comunitat siguin destinats a l‘ús turístic. Sabem de
l‘enrenou que això genera, de les incomoditats i dels problemes de convivència que
genera amb els veïns en una comunitat, en una escala, aquesta possibilitat, per
tant, es declara incompatible. Per tant, els habitatges d‘ús turístic hauran de ser en
edifici sencer.
A més a més, s‘estableix que, en el cas dels baixos comercials, en aquests baixos
comercials no es pot ni plantejar, o si es planteja es denegarà, el canvi d‘ús, perquè
en planta baixa es puguin destinar habitatges a ús turístic, pensem que, fins i tot, en
el cas que tot un edifici sigui habitatges d‘ús turístic, és bo que les plantes baixes
continuïn mantenint el teixit comercial de la ciutat, per tant, que es consolidi el destí
comercial d‘aquestes plantes baixes.
De la mateixa manera es planteja que, més enllà o que, a més a més, de ser en
edificis sencers on han de ser ubicats aquests habitatges d‘ús turístic, tampoc es
poden... a més han de complir la consideració que els carrers tinguin una amplada
superior a vuit metres, per tant, en carrers més estrets, diguéssim, de major
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condensació, tampoc serà possible la instal·lació d‘habitatges d‘ús turístic i, a més a
més, han de tenir un ampli de 3,5 metres de circulació, perquè generi una mobilitat
acceptable en l‘entorn.
Fem l‘excepcionalitat o la particularitat d‘aquells edificis que tinguin més d‘una
escala en la mateixa comunitat, que es podria donar el cas que una de les escales
es destinés com habitatges d‘ús turístic, sempre que aquesta escala tingui un accés
directe i independent de la resta, directament al carrer.
Pensem que amb aquesta ordenació sobretot el que ens dóna és una eina per, a
partir d‘aquí, poder establir el règim sancionador davant de l‘incompliment, tal i com
vam comentar amb els grups a la trobada que vam fer divendres. També hem
establert contactes amb els operadors, amb els principals operadors d‘habitatges
turístics, de manera i forma que puguem establir uns mecanismes perquè no
s‘anunciïn en aquestes plataformes, habitatges que no disposin de llicència i que a
través de la inspecció de la constatació, per part de l‘administració, que existeix
alguna activitat que s‘està desenvolupant sense llicència i una vegada comunicat a
aquests operadors, el puguin donar de baixa de les seves plataformes, per tal que
no es continuï fent publicitat.
A més a més, amb els grups municipals plantejàvem l‘opció, que jo crec que fora bo
i estem treballant amb el recull d‘informació que plantejàvem, de fins i tot establirnos com a exigència nosaltres mateixos, establir uns màxims percentuals
d‘habitatge per barri, que a partir del llindar de superació o d‘arribada a aquest
llindar del 3%, el 5%, el 7%, el que convinguem, que si s‘arriba a un llindar de
presència de concentració en un barri d‘habitatges d‘ús turístic, es pugui fer en
aquell barri una suspensió de llicències per poder fer un replantejament perquè la
distribució pugui ser més homogènia en el conjunt del territori.
Pensem que és una norma que, coneixent d‘altres normes que s‘han desenvolupat
en l‘entorn metropolità i anem aprenent tots poc a poc i dels problemes que es
poden anar donant en un lloc i un altre, ens pot donar eines per fer un control sobre
aquestes activitats, que pot tranquil·litzar en bona mesura als veïns i veïnes que
veuen que en la seva escala, en algun cas, tenen establert algun pis amb aquesta
llicència amb aquesta activitat d‘habitatge d‘ús turístic i els problemes que això ha
donat. Pensem que amb tot això podem rebaixar els problemes de convivència,
sense entrar en contradicció, evidentment, amb la possibilitat i amb la llibertat
d‘establiments d‘activitats a la nostra ciutat. Gràcies.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Estaría a favor del primero, del segundo, del tercero, abstención en el
cuarto, a favor del quinto y abstención del seis al final.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Assabentada del punt 14, a favor dels altres, i sobre la residència
d‘estudiants comentar que celebrem que s‘estigui avançant en aquest projecte,
perquè en si és una forma també de facilitar l‘accés a la formació universitària dels
estudiants que vénen de fora del nostre municipi, a formar-se a la Universitat de
Barcelona. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies Alcaldessa, bona tarda a tots i totes. Votaré a favor de l‘1 al 13 i em
donaré per assabentat del 14.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom. Començarem votant a favor del primer punt, votarem en
contra del segon, tercer, quart i cinquè, també del sisè, ens abstindrem del setè,
votarem a favor del vuitè, en contra del novè, a favor del desè, ens abstindrem a
l‘onzè, votarem en contra del dotzè i a favor del tretzè acord, i ens donem per
assabentades del catorzè. I farem alguns comentaris en relació a alguns dels punts
que ens plantegen avui.
En relació al cinquè, l‘aprovació provisional i resolució d‘al·legacions de la
modificació del Pla General Metropolità per a la regulació dels habitatges d‘ús
turístic. Tot i que considerem que és imprescindible comptar a L‘Hospitalet amb una
regulació de l‘ús de l‘habitatge com a activitat econòmica, en aquest cas, com a ús
d‘activitat turística, tornarem a votar en contra d‘aquesta proposta de modificació del
Pla General i la present proposta de regulació.
El motiu del sentit del nostre vot és que, un cop resoltes les al·legacions, algunes
presentades també per aquest grup municipal, la regulació que es desprèn no ha
millorat respecte a la que és, i serà, la nostra prioritat en matèria d‘habitatge:
garantir la prevalença del dret a l‘habitatge, per sobre de l‘ús eventual per destinarlo a qualsevol activitat econòmica. Amb l‘habitatge no s‘especula, no s‘hi pot fer
negoci. Perquè la conseqüència directa d‘aquesta arribada d‘inversors, inversores,
petits i grans, que volen fer negoci amb els pisos i cases de la nostra ciutat, és
l‘expulsió de centenars de famílies i veïnes dels seus, dels nostres, barris,
l‘augment de la pobresa per no poder fer front al cost de cap lloguer, l‘augment de
la precarietat generalitzada i la pèrdua de la identitat i la personalitat pròpies de la
nostra ciutat i la memòria col·lectiva dels nostres barris.
I és que vivim en un municipi que, a banda de tenir uns índex de densitat
poblacional per sobre de la mitjana de l‘àrea metropolitana de Barcelona,
pràcticament a tots els seus barris, alguns d‘aquests indicadors de densitat són els
més alts d‘Europa, compta, a més a més, amb una demanda forta i acreditada
d‘habitatge. La gent volem viure a L‘Hospitalet i és tasca d‘aquest Ajuntament
facilitar amb els seus recursos que així sigui, i protegir aquesta necessitat
habitacional de les nostres veïnes davant d‘interessos externs i privats.
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I amb aquest context, l‘aprovació d‘aquesta modificació del PGM que regula l‘ús de
l‘habitatge turístic, per nosaltres és una oportunitat perduda d‘aquest Ajuntament
per protegir-nos, per protegir a les nostres veïnes, però també la idiosincràsia i
caràcter dels seus barris, davant d‘una amenaça tan real com reconeguda a ciutats
de tota Europa. L‘Hospitalet és una ciutat obrera i ha sigut històricament casa i
refugi de les classes treballadores i volem que així continuï sent. També rebent a
les nostres noves veïnes obreres, nascudes a d'altres parts del món, totes formem
part de la mateixa classe obrera. I aprofitem, per tant, per reclamar de nou
empadronament per a totes i sense condicions o limitacions. Empadronament per a
tothom!
Seguint aquests criteris vam proposar a les nostres al·legacions, vàries qüestions
que ens semblaven interessants: En primer lloc, ampliar el termini de la no
concessió de llicències. Donat que ara sembla que l‘onada de nous inversors està
en un moment àlgid. Frenar tota concessió, mentre no es garanteixi el dret d‘accés
a l‘habitatge.
En segon lloc, vincular sempre la possibilitat d‘implantar aquest model d‘habitatge
amb ús turístic, a la realitat del mercat de l‘habitatge de cada barri, tenint en compte
la seva densitat, les seves dades de demanda habitacional i, sobretot, defensant el
dret de les veïnes a accedir a un habitatge digne i assequible al seu barri. Vam
provar de proposar que la densitat fos determinant o que no es pogués reconvertir,
durant dos anys, l‘ús d‘un edifici abans totalment residencial, en ús turístic, per
tractar de frenar el bulling immobiliari que ja pateixin moltes veïnes de L‘Hospitalet.
En tercer lloc, vam proposar també, que fos condició sine qua non un control i
inspeccions constants. És clau, per nosaltres, cert control municipal en un sector
econòmic com aquest. Per això, tot i que ha estat rebutjada aquesta al·legació per
una qüestió formal, esperem que el govern tingui clara aquesta vocació d‘inspecció
activa.
Finalment, cap d‘aquestes al·legacions ha semblat adient i només una molt legalista
del nostre grup ha estat acceptada. Però des d‘aquest grup municipal considerem
que en aquesta situació la nostra diagnosi és més realista que la del Govern local i
la de les estadístiques oficials, sobre l‘impacte de la irrupció dels habitatges turístics
a la nostra ciutat. El fenomen ja és aquí, a Collblanc, a Santa Eulàlia, a la Torrassa.
I a més a més, aquesta regulació tot i que no permet que s‘obrin nous habitatges
d‘ús turístic dins de les comunitats de veïnes, si obre la porta a un altre dels
principals riscos d‘expulsió habitacional, present avui dia a Barcelona i a tota la
seva àrea metropolitana: els grans tenidors i la propietat vertical.
L‘arribada de grans capitals que compren tot un edifici sencer, amb o sense bitxos,
perquè així és com ens anomenen als llogaters i llogateres en l‘argot de les
empreses immobiliàries ―bitxos‖, compren edificis sencers amb bitxo, és un dels
principals causants d‘aquesta nova bombolla especulativa al voltant de l‘habitatge.
Per tant, per insuficient en la protecció de les veïnes davant l‘expulsió per motius
econòmics, fruit de l‘especulació amb l‘habitatge, votarem en contra d‘aquest punt.
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En relació al 9, una modificació de crèdit. Es traspassen 500.000 euros, mig milió
d‘euros, d‘un fons de contingència, de reserva, al capítol de béns i serveis per
abonar una sanció considerada molt greu, imposada pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, per la denúncia interposada per l‘Autoritat Catalana de la
Competència, per l‘atorgament del serveis funeraris a l‘empresa Serveis Funeraris
de L‘Hospitalet i Baix Llobregat, amb un demostrat tracte de favor.
Aquest tema ve del 2014-2015 quan es va adjudicar el concurs a l‘esmentada
empresa, des d‘aquest Ajuntament, i una altra empresa que hi va optar també al
servei, ho va denunciar. L‘Ajuntament va ser condemnat a pagar la multa, però va
recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al març va sortir la
denegació del recurs i, per tant, la ratificació d‘aquesta multa que pagarem totes de
mig milions d‘euros.
De la mateixa manera, no tenint prou amb això, també es comet un frau per afavorir
a empreses concretes amb aquestes adjudicacions, afavorint aquests monopolis,
que totes coneixem, empresarials. Per últim, quan l‘Ajuntament és multat per aquest
frau, aquesta sanció de mig milió d‘euros la paguem totes, totes les veïnes de la
ciutat, potser si responguessin amb el seu patrimoni vigilarien més aquest tipus
d‘accions.
I, per últim, ens agradaria preguntar als membres del govern quan pensen complir
la moció aprovada en aquest Ple al novembre de 2016, les dues mocions
aprovades, una d‘elles que contenia un acord que preveia l‘elaboració d‘un estudi
de viabilitat de la remunicipalització dels serveis funeraris i la gestió 100% directa
d‘aquests serveis, a través del propi Ajuntament o d‘una empresa pública. Gairebé
dos anys després, vint mesos després per ser més exactes, no tenim cap notícia
d‘aquest estudi, ni del compliment pràcticament de cap acord d‘aquella moció.
En relació al punt 13, es tracta d‘un increment de passius, una altra modificació de
crèdit, és a dir, d‘un deute, demanem un préstec a una entitat financera clàssica per
valor de més de sis milions i mig d‘euros distribuint-los en tres partides
diferenciades, mig milió d‘euros, gairebé per reformar i ampliar l‘antic cinema
Romero, res a dir. Gairebé dos milions d‘euros, per comprar l‘edifici on es troba
situat l‘Auditori Barradas, que és propietat de La Caixa, actualment i més de quatre
milions d‘euros per comprar finques i locals per ubicar-hi noves dependències
municipals, sobretot de benestar social i hisenda i serveis centrals perquè s‘han
quedat petits algunes de les seus actuals d‘aquests serveis i no poden donar un
bon servei, així com locals, també, inclosos locals per entitats. Bé, estem bastant
d‘acord, molts d‘aquests espais municipals fa molts anys que es van quedar petits,
que es van quedar obsolets.
Però entrant a analitzar concretament aquest últim apartat, veiem que es compraran
locals per a entitats, per destinar a entitats, com a mínim que en el que se‘ns
explica, al Districte III, gairebé vuit cents mil euros per l‘oficina de Benestar Social
de Serveis Socials de Districte III i també locals per entitats gairebé vuit cents mil
euros.
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Entenent que la necessitat de locals per a entitats, en aquest districte en concret o
en qualsevol altre, pot ser perfectament realista i acurada. Ens agradaria saber si
aquest govern continuarà gestionant la cessió d‘ús dels locals municipals a entitats,
tal i com ho han fet durant els últims 40 anys, durant els 40 anys de govern del PSC
a la ciutat, i això vol dir, sense cap reglament, sense cap contracte de cessió d‘ús,
sense cap condició o compromís d‘aquestes cessions d‘ús, sense cap registre i/o
expedient acreditatiu de les 197 cessions d‘ús actuals de locals municipals, a data
de març del 2016, no tenim dates posteriors de locals municipals a entitats de la
ciutat. Gairebé 2 anys després de l‘aprovació, a l‘octubre 2016, d‘una moció que
posava les bases per començar a millorar la gestió d‘aquestes cessions d‘ús de
locals municipals, amb l‘aprovació unànime dels següents acords que els hi
recordarem per si no tenen gaire memòria. Aquells acords deien, l‘elaboració d‘un
estudi en primer lloc, l‘elaboració d‘un estudi intern per a la seva posterior
publicació, on es recullin per una banda, tots els locals i edificis públics cedits
actualment a diferents entitats amb la seva catalogació i descripció de l‘espai, així
com, l‘històric de cessions a entitats dels espais durant els últims quinze anys i les
condicions acordades per definir el règim d‘ús previst. Es va aprovar, aquest acord
es va aprovar i nosaltres no hem vist aquest estudi encara. Fa 19 mesos.
En segon lloc, també es va aprovar fixar, de forma consensuada amb totes les
forces polítiques, un protocol d‘adjudicació de locals municipals. Ara en tenen una,
d‘oportunitat d‘adjudicar nous locals que compraran a les entitats sol·licitants que
reuneixi un llista d‘indicadors avaluables de forma objectiva per tal de garantir
l‘equitat i el lliure accés en igualtat de condicions a totes les entitats de la ciutat, l‘ús
de l‘espai i amb un procés completament transparent. Zero notícies d‘aquest
protocol d‘adjudicació que a més a més havia de ser consensuat per totes les
forces polítiques.
En tercer lloc, també van aprovar, vam aprovar unànimement a aquest Ple, garantir
que cada cessió municipal de locals a entitats compti amb el corresponent conveni
i/o contracte, que a partir d‘ara compti amb aquest conveni o contracte. Això vol dir
que durant quaranta anys no han tingut, cap cessió d‘ús de locals municipals ha
tingut ni conveni ni contracte, on constin, en aquest conveni i contracte, les
condicions i el règim d‘ús de l‘espai, els terminis d‘ús, els horaris, drets i deures de
les concessionàries, clàusules de rescissió, etc., i que aquests contractes o
convenis siguin públics i accessibles des de la web municipal. Bé, res de l‘altre
món.
En quart lloc, crear una borsa pública amb els locals municipals disponibles per tal
d‘oferir a les diverses entitats i/o col·lectius de la ciutat amb l‘objectiu de dinamitzar
el moviment d‘entitats i de locals municipals. Aquesta borsa d‘espai serà pública i
accessible des de la web municipal i es configurarà com a una eina més d‘impuls de
la participació social i veïnal a L‘Hospitalet. Bé, quatre acords aprovats a l‘octubre
de 2016, sense notícies.
Per últim, els hi voldríem fer un parell de preguntes. En primer lloc què han fet de tot
això que vam aprovar gaire bé fa dos anys i en segon lloc, cóm pensen concedir
aquestes cessions d‘ús d‘aquests nous locals que imaginem que si compren nous
locals per a entitats serà per cedir-los a aquestes entitats. Si seguiran repartint
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claus sense cap més document ni registre, que és el que creiem que s‘ha fet perquè
no ens han explicat que hagin fet rés contrari sense cap document ni registre que
les dades de l‘entitat a qui li concedeixen aquestes cessions. Mesures aprovades
per recordar, per fer un resum, mesures aprovades i pendents d‘implementació,
adjudicacions i concessions transparents i justes, rés de l‘altre món. Cessions de
locals amb contractes i/o convenis de cessions d‘ús, condicions, règim d‘ús, drets i
deures, clàusules de rescissió públics i accessibles i una borsa de locals municipals
disponibles accessibles des de la web municipal. Això està aprovat per unanimitat
en aquest Ple a l‘octubre de 2016. Gràcies.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Bona tarda a tots els assistents. Des del Partit Demòcrata votarem a favor del punt
1, punt 2, punt 3, punt 4 i punt 5. Ens abstindrem del 6 al 13 i ens donem per
assabentats del 14.
En quant a una sèrie de temes urbanístics entenem que és molt positiu el tema de
tirar endavant la residència per a estudiants de la universitat. Creiem que la ciutat
de L‘Hospitalet està en el mapa i està en el mapa de Catalunya des de fa molt de
temps, però està en aquest mapa universitari, en aquest mapa d‘estudi i per tant, el
desenvolupament, la construcció d‘aquesta residència significarà, doncs, un avanç
molt positiu.
En quant al tema de l‘acord número 5, que és l‘aprovació provisional amb resolució
d‘al·legacions del Pla General Metropolità per a la regulació de les condicions
d‘emplaçament dels habitatges turístics. Creiem que la ciutat de L‘Hospitalet no
podia estar a banda de tot aquest tema, creiem que amb l‘aprovació d‘aquesta
normativa L‘Hospitalet necessitava tenir definides o necessita tenir definides
aquestes condicions, creiem que són unes bones condicions i creiem que són unes
condicions que treuen moltes de les especulacions immobiliàries que puguin avenir
en aquesta ciutat. Tot i tenint en compte que sabem que en aquest tipus d‘usos
turístics hi ha molt de frau i molta gent que utilitza vivendes per fer, doncs, un
aprofitament d‘això i per tant, el que haurem d‘estar més enllà de que aprovem o
modifiquem normatives, haurem d‘estar vetllant perquè aquestes es compleixin a
tota la ciutat i no es produeixi l‘especulació immobiliària.
En quant al tema de la sanció del tema de les funeràries, doncs, ens agradaria que
aquest equip de govern si més no, entoni el ―mea culpa‖ perquè, tal i com s‘ha dit
aquí, aquests cinc-cents mil euros aniran a repartiment de tots els ciutadans i
ciutadanes de L‘Hospitalet, l‘haver de fer front amb els diners de tots els
hospitalencs.
Desprès en quant a la compra de diferents edificis, ressaltar el de l‘Auditori
Barrades, que crec que són dos milions d‘euros, no és que em sembli ni bé ni
malament. El què em sembla és que la ciutat de L‘Hospitalet, hauria de tenir un
auditori molt millor que l‘Auditori Barrades, un auditori amb molta més capacitat, un
auditori molt més polivalent, un auditori que realment reuneixi unes condicions per
poder fer moltes més coses i crec que la ciutat de L‘Hospitalet es mereix tenir un
auditori diferent al Teatre Joventut, vull dir, no és comparable, un auditori situat en
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un lloc que sigui fàcil arribar-hi o que estigui molt bé comunicat, per un auditori amb
molta més capacitat i molt més polivalent en que es puguin fer molts més actes,
perquè al final desprès de tants anys, l‘auditori Barrades no és nostre i tenim que fer
una inversió de dos milions d‘euros que dit així sense entrar si el preu és el preu o
no el preu d‘aquesta finca, és un preu molt elevat desprès de tants anys utilitzant-lo.
I ja està.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Bona tarda, a tots els veïns i totes les veïnes, doncs, començarem com a cada Ple,
exigint la llibertat dels presos polítics, l‘Oriol Junqueras, Raül Romeva, la Dolors
Bassa, la Carme Forcadell, el Jordi Sánchez, el Jordi Cuixart, el Josep Rull, el Quim
Forn i el Jordi Turull, nou persones empresonades injustament per defensar les
seves idees, per posar les urnes l‘1 d‘octubre i fer complir el mandat democràtic del
poble de Catalunya i també des d‘aquest grup municipal voldríem, doncs,
manifestar també, la nostra solidaritat i suport als veïns i a les veïnes que la
setmana passada van rebre a casa seva pintades amenaçadores de caire feixista.
Des d‘Esquerra Republicana de Catalunya, en els diferents dictàmens ens
abstindrem del número 2, del número 3 i del número 12. Votarem en contra del
número 4 i del número 9 i a favor de l‘1, del 6, del 7 a l‘11 i del número 13 i ens
donem per assabentats del número 14.
Referent al dictamen número 2 i 3 des del nostre grup municipal considerem, doncs,
positiu que hi hagi una residència per atendre les necessitats de la comunitat
universitària en l‘àmbit de Bellvitge però sí hi ha tres aspectes que no estem
d‘acord. En primer lloc, considerem excessiu que la cessió dels terrenys sigui de 75
anys, també no compartim que la Universitat de Barcelona durant aquest període
pugui cedir l‘explotació d‘aquesta residència a algun altre tipus d‘empresa i també
ens agradaria que des del propi equip de govern es controlés que aquesta
residència no sigui utilitzada com ha passat a diferents poblacions com l‘Ajuntament
de Barcelona, la població de Barcelona, que moltes vegades aquestes residències
són utilitzades com a hotels turístics.
Respecte al dictamen 4, doncs, votem en contra d‘aquesta proposta de modificació
del Pla General Metropolità bàsicament perquè és una proposta i un dictamen fet a
mida per ampliar un ús hoteler i fet a mida d‘un hotel d‘aquesta ciutat.
Des d‘Esquerra Republicana de Catalunya tornem a demanar que cal fer un debat
en aquesta ciutat i també en el conjunt de l‘àmbit metropolità per tal de definir
quantes places hoteleres necessitem per aquest model de turisme sostingut i de
qualitat i hem de posar també límits per poder mantenir un model que sigui
sostenible i que no creï problemes a la ciutadania.
Respecte al dictamen número 9 sobre la modificació de crèdit per fer front a una
sentència del Tribunal Superior de defensa de la competència de cinc-cents mil
euros de multa és per una gestió irregular dels serveis funeraris d‘aquesta ciutat.
Demanem a l‘equip de govern si pensa assumir responsabilitats per aquest fet,
perquè considerem greu que ha hagut aquí una política fraudulenta, una política
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basada en el monopoli dels serveis funeraris d‘aquesta ciutat, de tracte de favor
dels serveis funeraris d‘aquesta ciutat a una empresa que s‘ha emportat el 90%
dels serveis funeraris, tot i que el sector ja està liberalitzat a l‘any 96 i també aquest
Ajuntament, rebia i ingressava un 12% de comissions per aquesta pràctica il·legal.
Per tant, demanem a aquest Ajuntament, si pensa assumir algun tipus de
responsabilitat envers aquesta sentència que costarà més de cinc-cents mil euros
als ciutadans i ciutadanes d‘aquesta ciutat.
Sobre el dictamen dels pisos turístics des d‘Esquerra Republicana de Catalunya,
des d‘inici d‘aquest mandat hem proposat i vam proposar que calia una regulació
sobre el pisos turístics a L‘Hospitalet i ho fèiem bàsicament perquè creiem que hi
havia una proliferació incontrolada de pisos turístics legals i il·legals a la nostra
ciutat que afectaven als nostres veïns i veïnes, en tres sentits. En primer lloc perquè
feia augmentar els preus de lloguer als barris de la nostra ciutat, uns barris de gent
treballadora; expulsava als veïns i veïnes d‘aquests barris i també fomentava
actituds incíviques i problemes de convivència a les diferents comunitats de veïns.
Amb aquest objectiu vam presentar una moció al 2016, una moció que va ser
rebutjada en aquell moment per l‘equip de govern amb el suport de Ciutadans i
posteriorment, en un Ple de debat de ciutat, vam demanar i així va ser aprovada
també en aquell Ple per una rectificació de l‘equip de govern, es va fer una
moratòria sobre pisos turístics.
En la proposta inicial presentada per l‘equip de govern hi ha alguns aspectes que
nosaltres considerem positius però tal com vam manifestar en el Plenari quan es va
fer l‘aprovació inicial, que hi ha diferents aspectes que no estaven recollits. En
primer lloc, que no s‘han marcat quants pisos turístics estem disposats a assumir a
la nostra ciutat, perquè hem de posar límits i aquests límits són necessaris per tal
de que no tinguéssim problemes més greus amb la problemàtica d‘habitatge que
existeix actualment.
També cal desenvolupar mesures per combatre tots aquells pisos il·legals turístics
que existeixen a la nostra ciutat i també els vam demanar en aquell plenari que
aquesta proposta tenia que ser d‘un ampli consens polític i també d‘un ampli
consens veïnal i per tant, aquests aspectes no han estat recollits en aquest pla, des
de l‘equip de govern se‘ns diu que aquestes aspectes, hi ha la voluntat de treballarlos però que no es podien incorporar en aquesta modificació del Pla General
Metropolità però el que nosaltres sí que voldríem saber abans de posicionar-nos
sobre aquest dictamen és si a l‘equip de govern d‘aquest ajuntament estaria
disposat a crear una comissió com la que hem fet aquests dies per parlar del tema
dels pisos turístics però que incorporés també, les diferents associacions de veïns,
sobretot amb aquelles associacions de veïns que estan més afectades per aquesta
problemàtica que seria les associacions de veïns dels barris de Collblanc i La
Torrassa i també del barri de Santa Eulàlia. Una comissió que creiem que seria
possible per poder definir el topall de pisos turístics que necessita aquesta ciutat,
desenvolupar de manera consensuada un pla contra els pisos il·legals turístics i
també establir mesures per garantir que els veïns i les veïnes dels diferents barris
no siguin expulsats per aquests pisos turístics que hi ha a la nostra ciutat. Una
vegada tinguem aquest tipus de resposta prendrem posicionament del punt 5.
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SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Bona tarda a tothom. La posició del Partit Popular és: a la moció número 1, 2, 3 i 5
a favor; 4,6,7,8,9,10,11,12 i 13 abstenció i la 14 ens donem per assabentats.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Hola, molt bona tarda. Primer de tot, saludar a les persones que estan aquí de la
tancada de la Casa de la Reconciliació que estan demanant, estan reivindicant,
sobretot, dret i dignitat per a tothom. Moltes gràcies per venir i per acompanyar-nos
i per fer aquestes reivindicacions.
Nosaltres votarem a favor del número 1; abstenció al número 2; en contra del
número 3; en contra també del número 4, en aquest sentit, ho hem comentat moltes
vegades el tema hoteler i turístic necessita d‘estratègia metropolitana, Barcelona
molt encertadament va encetar una moratòria i una regulació per garantir la qualitat
de vida i la compatibilitat del turisme a la ciutat de Barcelona. No podem anar
recollint tot el què expulsa Barcelona, sense cap mena de reflexió prèvia. Entenem
que l‘urbanisme s‘ha de modificar i anant adaptant-se a les noves realitats, les
ciutats són un teixit viu sí, però també, complex i per tant, els canvis de planejament
i d‘usos s‘han de decidir havent estudiat globalment tots els inputs i no solament
basant-se en el benefici econòmic a curt termini.
Demanem un debat seriós, rigorós i responsable
modificacions del PGM que, malauradament, sempre
hotelers o residencials no permanents. L‘Hospitalet
planejament més urgents als seus barris, de veritat que
els temes amb planificació, més globalment.

abans d‘anar presentant
van encaminades a usos
té altres necessitats de
tenim ganes que s‘abordin

Respecte al número 5, la regulació d‘usos de pisos turístics, nosaltres ens
abstindrem. Sempre hem estat molt preocupats per aquest fenomen, ho hem
manifestat en diverses ocasions i considerem que s‘ha de regular, evidentment que
sí i estem molt pendents d‘aquest percentatge per barri, d‘aquest estudi, d‘aquesta
comissió que s‘hauria de crear. Segons hem estat parlant en totes les reunions que
hem mantingut, considerem que és fonamental que la ciutat faci un topall perquè no
es desvirtuïn els barris i es pugui fer un ús més acurat d‘aquest tema. I farem
abstenció del 6 i del 7.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Donar primer el posicionament sobre el 8, votarem a favor; en contra del novè; a
favor del desè; a favor del onzè; abstenció del dotzè; abstenció del tretzè i ens
donem per assabentats del catorzè i farem una sèrie de comentaris.
Sobre el número 9, hem de votar, com deia aquell, amb les dues mans en contra.
Creiem que la imatge que donem de destinar el fons de contingència del 2018 a
pagar una multa de mig milió d‘euros, jo crec que és una imatge dura i que parla
d‘una banda, d‘una certa manca de previsió d‘aquest fet que podia recaure en
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aquest ajuntament i desprès la imatge de la prioritat respecte la política de
l‘ajuntament. És a dir, nosaltres preferim o preferiríem que davant les necessitats, el
fons de contingència que el concepte és molt ampli i com recull la llei, s‘hagués
destinat, per exemple, adhoc a comprar el què hem dit moltes vegades, a habitatge
assequible, digne per començar a crear aquest parc públic municipal d‘habitatge,
que no a pagar una multa de cinc-cents mil euros per pràctiques monopolístiques
d‘una empresa que a part feia cobraments indeguts a veïns i veïnes que estaven
enterrant als seus morts. Creiem que tant el fons com la forma, el motiu de la multa
ens ha d‘avergonyir a tots i a totes.
Insistim que un fons de contingència ha d‘anar per això, per donar-li un contingut
social d‘emergència als nostres pressupostos i sobretot hem de demanar
responsabilitats, perquè tots i totes pagarem mig milions d‘euros de les nostres
butxaques. Això és suficientment greu perquè hi hagin responsabilitats polítiques de
qui correspongui, respecte a aquest tema, perquè ja no és un tema d‘una denúncia,
d‘una entitat, d‘un veí o d‘una veïna, ja és una sentència ferma que és que creiem
que és suficientment greu i dura respecte a una mala praxis de l‘empresa i en
aquest cas de l‘ajuntament també.
Respecte a l‘onzè estem d‘acord amb totes les subvencions que fan d‘educació en
el lleure, en esplais i demés. Constatem que hi ha una xifra bastant diferent entre
algun tipus d‘entitat o uns altres. Sabem que totes fan molta i bona feina. Però
bueno, mirem també d‘harmonitzar tipus de subvencions, perquè hi ha entitats que
sabem que atenen a centenars de famílies, que hem estat visitant-les fa poc, i al
llistat pràcticament és la darrera, no? Llavors, aquests elements de la gestió de les
subvencions s‘han d‘anar amb molta cura.
Respecte de la que hem votat a favor també, el punt onzè, el concepte de beques a
menjadors. El nostre enfocament, ja ho hem dit moltes vegades, creiem que aquest
servei s‘ha de prestar directament des de l‘ajuntament i més sabent, com sabem
que a priori el Consell Comarcal és liquidarà, si hi ha llei definitiva al Parlament de
Catalunya i el Govern actua de la manera conseqüent i tenim aquí el President del
Consell Comarcal. Esperem que aquest servei, hem d‘avançar, eh?, en aquesta
prestació directa perquè, en principi, doncs d‘aquí a un any ho hauria d‘assumir
l‘Ajuntament. No sé si l‘Ajuntament té ja algun tipus de previsió al respecte.
Respecte al dotzè, hi ha diverses inversions que són correcte, entenem necessàries
sobretot el conveni per les deu plataformes noves de l‘AMB per als autobusos i
activitats i material. El què no ens agrada certament és el projecte de carril bici de la
Av. Joan Carles I, que aprofitem també el tema del nom del rei emèrit per demanar
que es replantegi, sabem que és un altre tema, però aprofitem ja que el Pisuerga
passa per aquí, per Valladolid, a què es replantegi, si més no, el nom d‘aquest
personatge públic, que creiem que ja sabien els mentideros de molts llocs, les
males praxis, i ara esperem que no només siguin males praxis sinó que s‘investigui
com correspon a qualsevol ciutadà. Abans sabien això, el CNI, els governs, etc, ara
ho sap el poble sencer. Per tant, per higiene democràtica demanarem en un proper
ple, que s‘estudiï la modificació d‘aquest carrer, no diem que es digui el carrer de la
república, per contraposar-ho però sí que demanarem que es modifiqui aquest nom,
que creiem ha de passar a la història. Res més, gràcies.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas a este Pleno municipal.
Mire, el acuerdo número 1 votaremos a favor; en el 2 también a favor; en el 3
también a favor; 4 y 5 a favor; en el 6 abstención; 7 abstención; 8 abstención; 9
abstención; 10 a favor; 11 a favor; 12 en contra; 13 en contra y en 14 nos daremos
por enterados.
Respecto al acuerdo número 9, tenemos que decir aquí que nosotros nos hemos
abstenido porque claro nosotros estamos hablando de que hay que cumplir las
leyes y obviamente aquí hay una sentencia condenatoria y aunque nos duele tener
que abstenernos porque lo que nos gustaría es votar en contra, como nosotros
respetamos la ley y hay que hacer caso a los tribunales, a ustedes, señores del
gobierno o a este Ayuntamiento, a todos los ciudadanos, nos han condenado a
pagar quinientos mil euros, medio millón que nos costará a todos los ciudadanos de
la ciudad, no? Obviamente. Por consecuencia de su mala gestión, la mala gestión
de su gobierno, Sra. Marín y ¿quién va a asumir aquí responsabilidades?, como se
ha dicho aquí en nuestros grupos. Tendrían ustedes que asumir responsabilidades
porque el dinero de los contribuyentes, a sabiendas, y ustedes tenían incluso
advertencia, no se puede jugar y arriesgarse a que haya pasado lo que ha pasado
que nos hayan condenado a todos a pagar quinientos mil euros que implica un
doble perjuicio para los ciudadanos de L‘Hospitalet, ya que deriva de prácticas
monopolistas que se impulsaban desde el gobierno de usted, Sra. Marín, para
recaudar más por los servicios funerarios.
Mire usted, el gran problema que tienen ustedes, señores del gobierno, es que no
entienden los servicios funerarios como un servicio público si no como una fuente
de ingresos, se lo hemos dicho aquí varias veces en este Pleno ya y lo que es más,
y lo que duele más, una fuente de ingreso para empresas privadas y, obviamente
haciendo que pasa el Pisuerga por Valladolid, el 12% de lo que se recauda, de lo
que se vende, para enterrar a nuestros seres queridos, a nuestros muertos, pasa al
ayuntamiento. Fruto de ello es que desde que Ciudadanos está apretando y ha
venido aquí a este Pleno con algunas mociones para hacerles bajar el pistón de esa
voracidad recaudatoria en temas tan sangrantes como es hacer negocios hasta con
la muerte.
Pues oiga han aflojado ustedes el pistón. Les exigimos que publicaran el catálogo
de precios más baratos que había que era muy digno, a fuerza de forzarles, lo
publicaron un par de veces, pero ya han dejado de publicarlo, cuando en una
moción aquí se dijo que había que publicarlo cada dos meses o tres, y ya han
dejado de publicarlo. Claro, fruto de ello ha sido una bajada de recaudación. ¿Por
qué? Porque al estar informados los ciudadanos, lo que pasa es que ya eligen la
dignidad de algunos entierros por mucho menos dinero y no llega el vendedor de
turno a caer allí como un buitre, vestido de negro, para ver si le pueden colocar un
entierro por ocho mil euros en vez de dos mil ochocientos o tres mil que es lo que
dice el servicio del Epsilón. Pero ya han dejado ustedes de publicarlo. Miren, duele
mucho, ¿no?, y lo digo otra vez y apelo a lo mismo de siempre, o sea que
gobiernos que hablan de conciencia social hagan estas cosas, que no tengan
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conciencia para ver que con la muerte no hay que hacer negocios y mucho menos
aprovecharse de un momento tan amargo para que alguien vaya allí, pensando en
que hay que enterrar a su ser querido y no discutir con su hermano o su primo por
si le vende un ataúd más caro o más barato, lamentable.
Pero fíjese, consecuencia de eso, quinientos mil euros que tienen que pagar los
ciudadanos porque ustedes han hecho un mal, ―un mal negocio‖ pensando hacer un
buen negocio han hecho un mal negocio porque ahora hay que pagar.
Ya les digo que vamos a seguir insistiendo en eso y les recomiendo que vuelvan
ustedes a publicar los servicios, eh?, y también que pongan en marcha la última
moción que se aprobó, que no hacen caso de las mociones, señores del gobierno,
que decía que había que publicar y intentar bajar los servicios que le metieron de
un plumazo un 22% de subida, cuando vieron que les apretábamos para que
bajaran los precios o publicaran los catálogos más económicos pero muy dignos
para los que los tuvieran que utilizarlos. Pues lo que hicieron fue publicarlos y al
mes siguiente, ―catapun‖, les mete un 22% más. Les decimos que los bajen, dicen
que lo van a estudiar y no han hecho nada hasta la fecha, lamentable. Miren
ustedes, no se pueden hacer negocios a costa de esto y mucho menos que además
lo tengan que pagar los contribuyentes, deberían ustedes responder con su
patrimonio privado ante estos atropellos que tienen que pagar los señores
ciudadanos de Hospitalet.
Miren, por favor, pongan en marcha lo que se les ha olvidado, hable usted Sr.
Castro de qué pasa con ese 22% que dijeron que iban a hablar, no han hecho
nada, publíquenlos otra vez, no vuelvan a las andadas y déjense de intentar
recaudar con eso que de una forma natural, yo creo que, oiga yo no hablo de que
remunicipalice, pero hombre que se tengan conciencia y que no se le meta la mano
en el bolsillo a los ciudadanos. No solamente, intentar facturar mucho para cobrar el
12% sino además, oiga, lo que le digo, tácticas monopolistas que al final nos han
costado quinientos mil euros. Deberían pagarlos ustedes de su bolsillo no
cargárselos a los contribuyentes. Es muy fácil hacer una modificación de crédito y
¡Hala! paga el pueblo, me puedo equivocar, y además con premeditación,
nocturnidad y alevosía porque ustedes sabían que se arriesgaban a eso. Lo han
recurrido y al final los han condenado y a pagar todos. Mire, ya se lo he dicho
muchas veces, más conciencia social y menos hacer postureo en el Pleno, señores
del gobierno.
En cuanto al número 12, pues mire, estamos aquí también discutiendo siempre, un
ejemplo más de la imprevisión presupuestaria que tiene el gobierno. Los cajones de
sastre en los que meten ―totum revolutum‖ y ahí lo ligan todo. Entonces a veces,
hay que votar en contra donde hay cosas que votarías a favor, pero como está todo
mezclado pues cualquiera se arriesga aquí a votar alguna cosa que creemos que
es buena. Entonces claro, pues les votamos en contra para que aprendan un poco
pero a ustedes les da igual, van hacer lo que quieran al final.
Miren mezclan material de la Guardia Urbana, plataformas de autobuses, carriles
de bici con instrumentos de la Casa de la Música, todo eso está ahí en ese cajón de
sastre que ustedes hacen. Un proyecto que es un proyecto privado lo de la casa de
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la música, le van a pagar ustedes ahora hasta los instrumentos, les dan un local,
setecientos mil euros que se gastan y luego tienen que andar haciendo lo que
hacen, por un lado regalan y por otro dan y por otro compran. Es lo que les digo, no
hay proyecto, vamos como vacas sin cencerro, no saben por dónde andan. Sí se lo
digo claramente, porque se ve fruto de ver esos expedientes donde un día, regalan
a ustedes los juzgados y luego tienen que comprar locales. Oiga, habría sido una
oportunidad histórica haber puesto ahí, lo que dice el Sr. Monrós, un buen auditorio
en el edificio de juzgados, pero no, era mejor que paguen la mitad de lo que vale a
una empresa privada y luego compramos y nos gastamos seis millones.
En definitiva, señores del gobierno, no tienen ustedes proyecto ninguno, van a salto
de mata, haciendo lo que les parece, claro, metiendo la mano en el bolsillo del
contribuyente, no podemos bajar el IBI, luego presumimos de, me dirá usted, lo
mezcla usted todo, claro, como ustedes. No me queda más remedio que hacer
estos discursos porque mezclar una posición de estas de un acuerdo de
movimientos de crédito y tal, cuando mira uno ahí y ve todo lo que hay metido dice,
bueno, y que tiene a ver una cosa con otra. En definitiva que no.
Mire, la Casa de la Música es un pozo sin fondo donde además le dan ustedes
setenta mil euros cada año, me parece lamentable. Así también pongo yo negocios
y luego dicen ustedes que hay que comprar locales cuando tenemos por ahí el
patrimonio cayéndose a trozos, que no se arregla para ponerlo al servicio de los
ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. ¿Entiende?
Mire, en el 13, pues más de lo mismo, tenemos que votar en contra, plantean a
través de una modificación de crédito destinar más de seis millones a comprar
locales y claro, evidentemente, nosotros sabemos que no hace falta comprar
locales cuando por otro lado, y lo reitero otra vez, vemos que Godó i Trias, la ponen
ustedes al servicio de la empresa privada, que fíjense ustedes si cabían ahí
equipamientos y si hay ahí cosas para hacer, cuando se nos cae el patrimonio,
como les decía, en definitiva que, mire, y luego esto lo hacen con conocimiento de
urgencia, a qué urgencia corresponde? ¿A la urgencia electoral? ¿A que ahora hay
que decirles a algunos señores, como decían, aunque sea, tengan ustedes la llave
sin contratos, sin describir cómo se va a hacer esto, a quienes ustedes consideren
que se los deben dar? ¿No a las necesidades reales de la ciudad? Mire ya estamos
cansados de decirles que cambien ustedes, que cambien y que de verdad piensen
en una ciudad para las persones que no derrochen el dinero del contribuyente, que
le cuesta mucho trabajo a un señor pagar un IBI, para que ustedes, luego después,
se lo gasten en comprar locales que seguramente si se hace una buena previsión
no haría falta comprarlos. Una previsión pensando en lo que tenemos, en el
patrimonio que ya tenemos, en cómo se puede poner en marcha, en que cómo se
ha de conservar.
Seis millones es mucho dinero, pero claro, quien tanto tiene, quien habla de
superávit pues no le duelen prendas en coger y gastarlo para luego después
además, darlo a su criterio, a su libre albedrio a quienes a ustedes les conviene y sí
se lo voy a decir, muchas veces muy justificado pero otras veces a esos señores
que forman parte de su red clientelar. De esa red clientelar que ustedes han ido
tejiendo a lo largo de cuarenta años, de la que los mantiene en el gobierno pero
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poco a poco esto se va a ir acabando, señores del gobierno, sobretodo, porque
cuando se ven estas tropelías que ustedes hacen, cuando se ven los informes de lo
que ustedes nos dan aquí y se leen, se le cae a uno los palos del sombrajo.
La pena es que tenemos poca capacidad de transmitirlo a los ciudadanos porque lo
que pasa en este Pleno prácticamente no se enteran. Algunos nos esforzamos por
explicárselo, incluso explicándoselo a través de comunicaciones en los buzones,
que a ustedes les molesta mucho; dicen que metemos panfletos, es que no
tenemos otra manera de comunicar. En cambio ustedes tienen grandes
presupuestos para hacer, para expandir sus ideas, las que a ustedes les conviene
con carácter electoralista. Ahora vamos a ver un aluvión, como ya estamos
diciendo, de obras, de inauguraciones y tal, falta poco para llegar a las municipales.
Pero tengan en cuenta una cosa señores, con el mismo cuento no se puede seguir
engañando a tanta gente, a los contribuyentes, a los vecinos, van a tomar nota. Ya
les digo que hay cosas que yo aquí tengo que votar en contra porque ustedes
mezclan muchas cosas cuando alguna cosa está bien. Porque nadie dice que
ustedes lo hagan todo mal, pero hacen bastantes cosas mal, especialmente las
cosas que le tocan más de frente a los ciudadanos, a los de aquí. Hacen algunas
cosas que ustedes identifican como buenas, que nos dan grandes portadas, pero
en lo que concierne a lo que de verdad le afecta al ciudadano directamente, de
esos barrios que nosotros decimos que están más atrasados, en los que no se
invierte. No vale con lavarles la cara ahora cuando faltan unos meses para las
elecciones; hay que empezar desde el minuto cero, señores del gobierno. Ya les
digo que me duele tener que hacer cada vez este discurso en este Pleno, pero no
me dejan ustedes otra acción, porque cada que veo lo que proponen, se me caen
los palos del sombrajo. Nada más, muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí gràcies Alcaldessa, per algunes de les qüestions que s‘han plantejat poder
contrastar-les. Si els sembla començo pel que deia el Sr. Toni Garcia, que
plantejava respecte de l‘aprovació que fem provisional del reglament per tot el tema
dels habitatges d‘ús turístic i de la creació d‘una comissió. Jo el que els proposaria,
vam quedar en la reunió de recollir un seguit d‘informació que ja estem treballant
amb aquest recull d‘informació, jo el què els proposo, una vegada tinguem la
informació, és que a través del Consell de Ciutat, a partir d‘allà creem un comissió i
que puguem fer un seguiment, ni que sigui anual, de llicències, on estan, on no
estan, els percentatges que hi ha a cadascú dels, com tindrem la informació de
base, podrem estar tots els grups i els membres del Consell de Ciutat que vulguin
estar. Per tant, jo crec que aquesta seria una bona eina per fer aquest seguiment
del què passi en aquest entorn.
Desprès, algunes qüestions de les que s‘han plantejat en general. Respecte del
tema dels habitatges d‘ús turístic, només dir algunes coses, algun tipus de regulació
s‘ha de fer i algun tipus de regulació s‘ha de fer perquè si no fem cap regulació
llavors ja si que no hi ha cap tipus de control, ni cap possibilitat d‘inspecció, per tant,
podem decidir o podem pensar que els habitatges no s‘han de fer servir per
determinades coses com plantejava el Sr. Cristhian Giménez, que jo puc estar
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d‘acord, que l‘habitatge, la seva funció principal és la de que la gent hi visqui, però
la realitat és la que és, i per tant, o ens dotem d‘una eina per poder exercir aquest
control o si no sense eina llavors el què tenim és el descontrol. Per tant, el què hem
posat, el què posem en marxa és una eina que a més a més, a partir d‘aquí, podem
anar modulant.
Desprès, respecte dels plantejaments que s‘han fet fonamentalment respecte
d‘algun tema de les modificacions de crèdit i respecte d‘alguns destins i demés.
Finalment em centraré en la número nou, però alguna de les qüestions que ens han
dit, sí les modificacions de crèdit i especialment les que fan referència a les
inversions, s‘ha de fer mitjançant modificacions de crèdit ja sigui pel crèdit generat i
per anar a la concreció de cadascuna de les inversions i això és des de la compra
de patrimoni. Els hi vam explicar, en el tema de l‘Auditori Barrades, és una cessió
que no ens permet fer les inversions que cal perquè és un equipament que ja té una
certa antiguitat però que té molt d‘ús i que per tant, per poder fer inversions, si no
són titulars, no tenim possibilitat de fer aquesta inversió. Comprant-lo podrem fer les
inversions per resoldre temes com l‘accessibilitat i altres qüestions que s‘han de
resoldre en aquest espai. Pensem que és un espai central a la ciutat i que per tant,
val la pena que ho podem fer, i estic d‘acord amb el què plantejava el Sr. Monrós
que segurament en aquesta ciutat, en algun moment, ens hem de plantejar mol
seriosament, trobar un bon espai per fer un bon auditori a la ciutat perquè la ciutat
hi pugui fer determinats tipus d‘activitats que ara són realment complicades de ferles.
Desprès plantejaven algunes altres qüestions respecte d‘algunes, de si comprem,
de si comprem instruments, de si compren locals, de si fem o de si no fem. Hombre,
Sr. García, que usted me hable que la dificultad es que hacemos cesiones a
entidades no se sabe cómo, como mínimo resulta chocante que sea usted el que lo
hace. Y mire, para su tranquilidad, por ejemplo, respecto de los instrumentos de la
Casa de la Música, es para tirar adelante los proyectos tándem para ampliar el que
ya hacemos en un Instituto y para hacerlo en otro Instituto en el barrio de La
Florida. Es para comprar esos instrumentos, para esos institutos, para tirar adelante
el proyecto tándem. Usted de no está de acuerdo, faltaría más, esa es su libertad.
Nosotros sí que estamos de acuerdo en ese proyecto y por eso lo dotamos para
poder hacer la inversión para poder comprar esos instrumentos.
Luego, si em permeten ens centrarem en el número nou, i aquí m‘estendré una
mica però perquè tots sapiguem de què estem parlant, perquè es diuen moltes
coses. Jo crec que aquí ja que aprofitant que estem parlant d‘instruments de
música, hi ha qui toca d‘oïda, fem un concurs, a veure qui la diu més grossa i a
veure qui agafa el titular més rellevant. Miri, li dic que m‘allargaré una mica perquè
començo el 16 de novembre de 1987. Vagin fent números.A través d‘un sistema de
concurs públic es fa una concessió de gestió indirecta de gestió de concessió sense
monopoli i no ho dic jo sense monopoli, eh? És literal de l‘acta, dels serveis públics
de ―pompas fúnebres, conducción de cadáveres y capillas velatorias‖. Això es fa a
través d‘un concurs públic en el 1987, es fa en el 1987 i es fa per un període de 35
anys que són prorrogables de cinc en cinc. A més a mes, producte del concurs
públic i de l‘oferta que va fer el concessionari que va ser acreedor d‘aquest
contracte, d‘aquesta concessió, els llegeixo literalment, està en castellà: ―el
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concesionario viene obligado a satisfacer al ayuntamiento en concepto de canon el
12% sobre los importes de los servicios‖.
Per tanto, no es una comisión, como alguno de ustedes ha dicho, es un canon
porque es una concesión y cuando hay una concesión, hay un canon. No hay más,
concesión, canon, concesión a través de concurso público año 1987.
26 de abril de 1994, unos años después se hace la concesión administrativa para la
ejecución del plan especial, así como, la construcción sobre dominio público de un
edificio con destino a capillas funerarias y su posterior uso, para que nos
entendamos, el tanatorio, el tanatorio que todos conocemos junto a la Ronda. Es
una concesión porque está construido en un suelo público y allí se hace una
concesión donde el canon se ve compensado por la inversión que se tiene que
hacer del coste de expropiaciones, del coste de urbanización, del coste de realojo
de lo que en aquel momento era el depósito de vehículos de la Guardia Urbana y el
coste de la edificación que se hizo del tanatorio, que se hizo en aquel momento. Por
si les es de interés, decirles que en aquel momento, esa inversión se valoró en
221.583.282 pesetas que al cambio serían 1,3 millones de euros y la duración
acompasada al servicio funerario. Esa es la realidad, esa es la realidad, a partir de
ahí, además, como ustedes saben, hay una ley que se llama, una ley sanitaria que
se llama de policía mortuoria y dice algo tan simple como que una persona fallecida
en un término municipal para ser traslada a otro término municipal lo debe hacer en
determinadas condiciones sanitarias y que ese tratamiento se debe hacer en
instalaciones adecuadas.
Decirles, como supongo que ustedes saben porque lo expresan con una
vehemencia meridiana, como ustedes sabrán, en los hospitales que hay en la
ciudad ninguno tiene morgue, ninguno, con lo cual, el tratamiento de los cadáveres
se debe hacer en un tanatorio. Hasta hace tres o cuatro año, un tanatorio había en
la ciudad, porque había una práctica monopolística?, no!, porque ningún otro
operador decidió abrirlo. En el momento en que otro operador decidió instalarse, se
instaló y ese otro operador que se instaló que no lo hace a través de una concesión,
no paga canon y no paga nada, tiene un tanatorio, hace sus servicios y si él mismo
o cualquier otro operador de servicios funerarios de fuera de la ciudad tiene que
desplazar a un cadáver desde la ciudad de Hospitalet a cualquier otro sitio, puede
utilizar las instalaciones de ese tanatorio para hacerlo, pero lo que es evidente es
que la actividad la tiene que hacer en un centro adecuado, y un centro adecuado
para tratar a un cadáver, para poder trasladarlo con la ley de policía mortuoria, es
exclusivamente en un tanatorio o en una morgue en un hospital. Por tanto, todo eso
es lo que ha ocurrido.
La sentencia, desde este gobierno municipal, ya decimos que no la compartimos
por eso recurrimos y no estamos de acuerdo en el planteamiento que se hace.
Nosotros lo que hemos defendido siempre y le recuerdo que nosotros tenemos un
reglamento, un reglamento que no ha sido enmendado, que no ha sido recurrido,
que no ha sido impugnado, que no ha sido invalidado, que está vigente. Lo que
explica es que esos tratamientos que se deben hacer ahí, de acuerdo con la ley, se
deben hacer desde el hospital y es el hospital quien decide si le da o no. Cuando a
nosotros los hospitales nos dicen, oiga tengo aquí otra empresa, otro operador, otro
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servicio funerario de otra ciudad que dice que quiere llevarse el cadáver a la ciudad
x, ¿le podemos hacer entrega del cadáver desde aquí?, nuestra respuesta es
siempre la misma, siempre y cuando cumpla con los requisitos sanitarios, los
requisitos sanitarios es el tratamiento que hay que hacer post mortem y el
tratamiento post mortem se tiene que hacer en un tanatorio o en la morgue de un
hospital que como les he dicho, en ningún hospital de la ciudad hay morgue y ya
está y por tanto, a partir de ahí, oiga no, es cuando sólo había un tanatorio, es que
lo que había era un servicio monopolístico, no, no, oiga, sólo había un operador
porque nadie más instaló un tanatorio en la ciudad. En el momento en que ha
venido otro operador, encontró el local adecuado, lo adecuó y pidió la licencia de
actividad, se le concedió y está prestando los servicios sin ninguna relación
contractual ni económica con este Ayuntamiento. La relación anterior de servicio y
tanatorio que sí genera canon es porque es una concesión, en su momento, del
servicio y después de la construcción en un terreno público de un tanatorio para
prestar el servicio, por eso hay un canon porque hay una concesión. Como les digo,
el resto de actividades, los otros dos tanatorios que en estos momentos hay en la
ciudad que no están en régimen de concesión, lógicamente no pagan canon.
Por tanto, nosotros no estamos de acuerdo con la sentencia pero y en eso estoy de
acuerdo con lo dice el Sr. García, más allá de eso, lo que está claro es que hemos
de pagar la sanción que dicta la sentencia, con lo cual, los grupos municipales que
han votado en contra de la modificación de crédito y de la dotación, como mínimo,
me ha sorprendido, más allá de que se pueda estar de acuerdo o no en el destino y
que el destino se considere que no es el adecuado y que sería mejor poder destinar
ese medio millón de euros a otras cuestiones.
Pero en cualquier caso, ni hay prácticas monopolísticas ni esto es un afán
recaudatorio sino que es una concesión y como tal concesión tiene un canon. Este
gobierno no está de acuerdo con esta sentencia, de hecho, por eso la recurrió pero
una vez el Tribunal Superior eleva a definitiva la sentencia, evidentemente no
tenemos otra que acatarla y cumplir con el pago y estamos convencidos que los
servicios que se han prestado durante los últimos treinta años y el canon cobrado
por este Ayuntamiento, que luego evidentemente servía para poder prestar
servicios a la ciudadanía porque el canon parece que aquí se lo cobrara el gobierno
y se lo repartiera entre los miembros. El canon se ingresa como ingreso corriente
en este Ayuntamiento y servía para hacer frente a gasto corriente de la población
de la ciudad.
Por tanto, no es un problema de mala gestión, en ningún momento ha habido mala
gestión, es una cuestión que en su momento se hizo la concesión tal como estaba
prevista, a través de un concurso público, se fijó un canon, ese canon se ha
cobrado regularmente, el destino de ese canon ha sido el que tenía que ser y
finalmente una sentencia opina y decide y fija que la práctica de los hospitales,
decirles ya de paso, también, otros condenados son los hospitales dependientes de
la Generalitat de Cataluña, o sea, se condena a este Ayuntamiento, se condena a la
Generalitat de Cataluña a través de los hospitales y se condena a la empresa que
tenía la concesión, se condena a las tres patas. Yo creo que la sentencia no es
adecuada, insisto, este gobierno no está de acuerdo con la sanción; con la
sentencia, la acatamos y haremos frente a la sanción que impone.
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SR. BRINQUIS PEREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a les preguntes que ha fet el portaveu de la CUP
dir-li que estem treballant per fer-lo millor i per fer complir la moció que es va
aprovar per unanimitat en aquest Ple. Gràcies.
SR. GARCIA ACERO (ERC)
Bàsicament per posicionar-me sobre el dictamen número 5, que no havien fet el vot
bàsicament esperant la resposta de l‘equip de govern. Nosaltres farem una
abstenció sobre aquest punt ja que existeix el compromís de crear una comissió al
Consell de Ciutat que esperem que aquesta comissió serveixi per definir quin topall
de pisos turístics volem tindre a L‘Hospitalet i també que pugui haver mesures
consensuades per tal de lluitar contra els pisos turístics irregulars a la nostra ciutat.

Essent les 18.15 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d‟aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d‟Alcaldia.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Sí gracias. Sr. Fran Belver, usted se ha esforzado mucho en explicarnos todo como
lo ve usted y tal, dice que al final tiene que acatar la sentencia pero no deja de ser
una sentencia. Obviamente, usted se ha explicado con una verborrea, que no es
dicho en clave ofensiva, sino que creo que ha intentado convencernos de algo que
no nos va a convencer.
Mire, al final, están las sentencias y las sentencias, como usted bien dice, no las
compartimos pero las tenemos que acatar. No faltaba más. Y además nos dice
usted, ese dinero viene a las arcas municipales, pues no faltaría más, ¿a dónde va
a ir?, no va a ir a los bolsillos de algún privado. En una parte sí y en otra parte viene
a las arcas municipales como toca.
Pero mire, el problema está en que el tema de los entierros en esta ciudad, es que
estos señores actúan a su libre albedrio sin tener un catálogo que realmente dé un
servicio que al mismo tiempo que digno sea asumible por los contribuyentes, por la
gente que causa muerte en nuestra ciudad. Y ustedes en vez de andar ahí mirando,
pues no mira, saben por qué, porque claro que hay voracidad recaudativa, no es lo
mismo facturar sobre cinco millones o seis o diez o veinte de euros que se facturen
porque eso vale un montón de dinero, un entierro en vez de valer dos mil o tres mil
euros vale cinco o seis mil de media, aquí están en casi cinco mil, Sr. Castro, se lo
digo yo. Sí, sí, claro que es verdad, claro que es verdad y usted lo sabe y usted lo
sabe.
Lo que pasa es que ustedes no se meten con esta gente lo más mínimo. Ponen el
precio que les da la gana, no publican los precios, porque no es lo mismo recaudar
el 12% que es verdad que es el canon, de cien millones que de cincuenta o que de
veinte. La prueba está en que desde que les hemos apretado, ustedes han
recaudado la mitad menos y se muere la misma gente, la misma, más o menos.
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¿Por qué recaudan menos? Porque la presión de estos grupos hace, que sí
hombre, que sí, que al final la gente se entere y que pueden comprar un entierro
por dos mil y pico euros. Sr. Castro, usted no cumple con las mociones, usted
tampoco. Engañan ustedes al personal. Pongan de una puñetera vez lo que dijeron
aquí en este Pleno, pónganlo en los medios, en el medio de la ciudad, que lo
hemos dicho y ya han dejado de hacerlo. Implementen la moción que ustedes
aprobaron porque no tienen narices a decir aquí que no porque hay que dar la cara
ante los contribuyentes. Dicen que sí y luego se quedan en ―stand by. No las
mueven.
Eso es lo que criticamos y claro que hay prácticas monopolísticas, lo dice un juez.
¿O es que sabe usted más que los jueces, Sr. Fran Belver? Sino no harían falta.
Pues no faltaba más que dijera usted que no va a acatar la sentencia, claro que la
tiene que acatar, también la acato yo y como contribuyente tengo que pagar por sus
malas prácticas, por hacer lo que hacen, porque lo dicen los jueces, no lo digo yo y
usted tiene que asumir la sentencia y pagar con el dinero de todos los
contribuyentes. Ojalá al final, fuera aparejada la sentencia, de la responsabilidad
personal de quien hace estas cosas, ¿entiende?, ojalá. Verá usted como todos los
políticos tendrían más cuidado en hacer según qué cosas, pero como paga el
pueblo, no hay ningún problema, adelante, si nos equivocamos pues nada ya
pagaremos. Y sí que hay voracidad recaudatoria, claro que la hay. Usted lo sabe.

Essent les 18.16 hores, abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Brevemente, yo creo que es un concepto bastante simple, que creo que es fácil de
entender, usted dice: ―porque desde que nosotros insistimos, ha bajado la
recaudación del Ayuntamiento‖. ¿No le parece plausible la posibilidad de que el
hecho de haber pasado de un tanatorio a tres, en el que había antes, ahora hayan
menos servicios?, digo yo, eh!, que igual es por eso que ahora, como es habitual, el
hecho de que haya más tanatorios no quiere decir que haya más defunciones,
entonces como no hay más defunciones, como los servicios se reparten en tres
tanatorios y el canon sólo está fijado en uno que es sobre el que hay concesión,
evidentemente, la recaudación ha bajado. No es porque usted que ha enarbolado
no sé qué bandera y porque haya repetido, ya le digo, utilizando su mismo lenguaje,
su verborrea para explicar todo esto, eso no es lo que ha hecho bajar la
recaudación del tanatorio, lo que ha hecho bajar la recaudación de un tanatorio es
que ahora hay tres, cuando antes sólo había uno.
Y le insisto, no ha habido malas prácticas, por lo tanto, le pediría que no insistiera
más en eso. Nosotros no planteamos de que sabemos más que los jueces,
acatamos la sentencia como he dicho pero no estamos de acuerdo con ella. No
estamos de acuerdo con esa sentencia porque entendemos que ni había prácticas
monopolísticas, que había una exigencia de hacer un tratamiento de los cadáveres
como hay que hacerlo por un tema sanitario y que en aquel momento, en el
momento que en que se produce y sobre el que se dicta la sentencia, porque como
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yo les decía, si han escuchado, la concesión del servicio es desde el año 1987, la
sentencia hace referencia a los años del 2009 al 2013, o sea que respecto de 26
años hasta el 2013, la sentencia incide sobre cuatro, incide sobre cuatro, con lo
cual, quiere decir que lo que se había hecho y bien hecho está y insisto, nadie ni ha
impugnado el reglamento, ni las adjudicaciones, ni las concesiones, nadie lo ha
recurrido, nadie lo ha enmendado, nadie ha solicitado su anulación, nadie.
Por tanto, este Ayuntamiento ha hecho lo que entendía que debía hacer, ahora hay
una sentencia que dice una cosa diferente, la recurrimos porque pensábamos que
no estábamos de acuerdo y pensábamos que debíamos, teníamos la obligación de
defender hasta el último momento los recursos públicos de este Ayuntamiento, así
lo hemos hecho y una vez agotada la vía, no queda otra que aceptar la sentencia
aunque no la compartamos.
Essent les 18:19 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A LA RECTIFICACIÓ D‟ERROR MATERIAL DE L‟ACTA
DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL 24 D‟ABRIL DE 2018, APROVADA
DEFINITIVAMENT EL 22 DE MAIG DE 2018 (EXP. 18055/2018).
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l‘acord següent:
ATÈS que l‘ajuntament va celebrar la sessió ordinària del ple corresponent al mes
d‘abril el dia 24. L‘acta de la sessió, redactada per la secretaria general del ple, va
ser sotmesa a l‘aprovació del ple municipal en la sessió del 22 de maig de 2018,
resultant aprovada per unanimitat dels/de les membres de la corporació presents a
la sessió, sense la formulació de cap esmena.
ATÈS que amb posterioritat a l‘aprovació de l‘acta de la sessió, es va posar de
manifest pel propi grup polític municipal, l‘existència d‘un error en la transcripció de
les votacions del regidor de la CUP-PA, en el punt número 24 de l‘ordre del dia de
la sessió: ―MOCIÓ PER LA DEROGACIÓ DE LA REFORMA LABORAL I PER
L‘INCREMENT DEL SMI‖ que havia estat objecte de votació per acords separats,
error que es dedueix de la pròpia acta, ja que la manifestació de vot del regidor Sr.
Giménez no coincideix amb la transcripció posterior.
VIST el que disposa l‘article 109.2 de la Llei 39/2015, d‘1 d‘octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, relatiu a la facultat de les
administracions públiques de rectificar en qualsevol moment, d‘ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes.
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VIST l‘informe jurídic de la Secretaria General del Ple de 28 de juny de 2018 (L‘H
21/2018) que figura incorporat a l‘expedient.
El Ple, a proposta de l‘Alcaldia, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent
de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECTIFICAR l‘error material de l‘acta de la sessió del ple de 24 d‘abril
de 2018, aprovada definitivament el 22 de maig, en relació a la descripció de les
votacions que figuren al punt 24 de l‘ordre del dia de la sessió, la qual afecta a les
votacions dels punts 1, 2, 4, 5, 6 i 7, en el sentit de fer constar que la votació del Sr.
Christian Giménez, és a favor de tots els punts i en contra del punt núm.3, si bé no
suposa alteració del resultat d‘aprovació integra d‘aquesta moció.
SEGON.- FACULTAR la secretària general del ple per tal que procedeixi a
incorporar aquesta rectificació a l‘acta de la sessió prèviament a la seva transcripció
al llibre d‘actes del ple, així com fer les rectificacions necessàries en les actes
publicades per a fer efectiva la rectificació aprovada.
TERCER.- DONAR TRASLLAT d‘aquest acord als grups polítics municipals i al
gabinet de l‘alcaldia i a la Secretaria General del Ple de l‘Ajuntament, als efectes
legals oportuns.

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ACORD 2.- RELATIU A L‟APROVACIÓ DE LA SEGONA ADDENDA AL
PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L‟AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET
DE LLOBREGAT I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A UNA
RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA AL CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE
BELLVITGE.(EXP.17390/2018)
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; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs. Cristina
Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; amb 1
vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i
amb 5 vots d‟abstenció dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; i dels
representants d‘ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz;
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assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l‘acord següent:
ATÈS que el Ple de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet, en data 20 de desembre de 2013,
va acordar aprovar el protocol de col·laboració entre l‘Ajuntament de L‘Hospitalet de
Llobregat i la Universitat de Barcelona, formalitzat en data 31 de gener de 2014, per
a impulsar, en terrenys de titularitat municipal, la construcció i explotació d‘una
residència universitària pública dins del Campus de Ciències de la Salut de
Bellvitge.
ATÈS que el Ple de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet, en data 29 de setembre de 2015,
va acordar aprovar l‘addenda al protocol de col·laboració entre l‘Ajuntament de
L‘Hospitalet de Llobregat i la Universitat de Barcelona, formalitzat en data 23
d‘octubre de 2015.
ATÈS que l‘objecte d‘aquesta segona addenda, és el de modificar l‘apartat 7 de la
clàusula quarta del protocol, relatiu a la forma del pagament del Canon resultant de
la concessió demanial davant la innecessarietat del trasllat de les pistes esportives
de petanca.
ATÈS que l‘Ajuntament de L‘Hospitalet ha redactat i tramitat un expedient de
MPPGM, com la figura urbanística més adient per a la creació d‘un equipament
destinat a residència universitària al carrer de la Residència, núm. 8-12 que ha estat
aprovat inicialment pel ple de l‘Ajuntament en sessió de data 27 de juny de 2017 i
declarat provisionalment aprovat de forma automàtica, pel transcurs del temps i per
absència d‘al·legacions, mitjançant resolució del Tinent d‘Alcalde de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, de data 10 de novembre de
2017.
ATÈS que la Comissió Territorial d‘Urbanisme de l‘àmbit metropolità de Barcelona,
en la sessió de 13 de febrer de 2018, va acordar suspendre la tramitació del referit
expedient de planejament fins a la presentació d‘un Text Refós que incorporés les
prescripcions indicades en la part dispositiva del propi acord.
ATÈS que el text refós ha estat redactat per l‘Agència de Desenvolupament Urbà de
L‘Hospitalet i està pendent d‘aprovació pel Ple de l‘Ajuntament, per a la seva
posterior elevació a la Comissió d‘Urbanisme com a tràmit previ a l‘aprovació
definitiva pel Conseller de Territori i Sostenibilitat.
ATÈS que els serveis de la Universitat de Barcelona coneixen el contingut del text
refós esmentat i accepten les seves determinacions. En particular i per tal d‘ordenar
adequadament la parcel·la on s‘ubicarà la residència d‘estudiants amb l‘edificabilitat
proposada, es preveu el trasllat d‘unes pistes de petanca del complex de pistes que
confronten amb la finca de la residència universitària, la qual cosa fa necessari
aprovar aquesta segona addenda.
ATÈS que la tramitació de la Modificació puntual de PGM ha requerit un major
període de temps que el previst inicialment per a la formulació i aprovació d‘un pla
especial, per aquest motiu també es fa necessari prorrogar expressament el termini
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del protocol i de l‘addenda.
VISTA la minuta de la segona addenda al protocol de col·laboració entre
l‘Ajuntament de L‘Hospitalet de Llobregat i la Universitat de Barcelona per a una
residència universitària al campus de ciències de la salut de Bellvitge.
VISTOS els informes tècnics i jurídics emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de
l‘Agència de Desenvolupament Urbà.
VISTOS els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d‘agost, de Règim
Jurídic i del Procediment de les Administracions Públiques a Catalunya, i normativa
concordant.
VISTOS els articles 123.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i article 221.1 del DL 2/2003, de 28 d‘abril, Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
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, en tots els seus extrems i determinacions, la segona
addenda al Protocol de col·laboració entre l‘Ajuntament de L‘Hospitalet de Llobregat
i la Universitat de Barcelona per a una Residència Universitària al Campus de les
Ciències de la Salut de Bellvitge, i que transcrita literalment és la següent:
SEGONA ADDENDA AL PROTOCOL DE COL•LABORACIÓ ENTRE
L‟AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT I LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A UNA RESIDÈNCIA
UNIVERSITÀRIA AL CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE
BELLVITGE.
L‘Hospitalet de Llobregat, a..... de ....... de 2018
R E U N I T S:
D‘una part,
De l‘altra,
Els compareixents, en l‘exercici de les funcions que els hi estan
legalment atribuïdes, reconeixent-se la capacitat legal necessària i les
qualitats amb les que intervenen,
E X P O S E N:
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I.- Que ambdues parts van subscriure, el 31 de gener de 2014, un
protocol de col·laboració a l‘objecte d‘establir els acords necessaris per
tal d‘impulsar la construcció d‘una residència universitària d‘estudiants
al campus de Ciències de la Salut a Bellvitge.
II.- Que en data 23 d‘octubre de 2015, les parts van subscriure una
addenda al Protocol de col·laboració abans esmentat que, entre
d‘altres, va acordar modificar l‘apartat 7 de la clàusula quarta del
protocol, relatiu a la forma del pagament del Canon resultant de la
concessió demanial davant la innecessarietat del trasllat de les pistes
esportives de petanca. Aquesta addenda preveia un termini de
vigència de dos anys des de la seva signatura.
III.- L‘Ajuntament de L‘Hospitalet ha redactat i tramitat un expedient de
Modificació puntual de Pla General Metropolità, com la figura
urbanística més adient per a la creació d‘un equipament destinat a
residència universitària al carrer de la Residència núm. 8-12 que ha
estat aprovat inicialment pel ple de l‘Ajuntament en sessió de data 27
de juny de 2017 i declarat provisionalment aprovat de forma
automàtica, pel transcurs del temps i per absència d‘al·legacions,
mitjançant resolució del Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea de coordinació,
planificació, promoció econòmica i ocupació de data 10 de novembre
de 2017.
IV .- La Comissió Territorial d Urbanisme de l‘àmbit Metropolità de
Barcelona, en la sessió de 13 de febrer de 2018, va acordar suspendre
la tramitació del referit expedient de planejament fins a la presentació
d‘un Text Refós que incorpori les prescripcions indicades a la part
dispositiva del propi acord.
V.- El text refós ha estat redactat per l‘Agència de Desenvolupament
Urbà de L‘Hospitalet i està pendent d‘aprovació pel Ple de
l‘Ajuntament, per a la seva posterior elevació a la Comissió
d‘Urbanisme com a tràmit previ a l‘aprovació definitiva pel Conseller de
Territori i Sostenibilitat.
VI.- Que els serveis de la Universitat de Barcelona coneixen el
contingut del text refós esmentat i accepten les seves determinacions.
En particular i per tal d‘ordenar adequadament la parcel·la on s‘ubicarà
la residència d‘estudiants amb l‘edificabilitat proposada, es preveu el
trasllat d‘unes pistes de petanca del complex de pistes que confronten
amb la finca de la residència universitària, la qual cosa fa necessari
aprovar aquesta segona addenda.
VII.- Atès que la tramitació de la Modificació puntual de PGM ha
requerit un major període de temps que el previst inicialment per la
formulació i aprovació d‘un pla especial, també es fa necessari
prorrogar expressament el termini del protocol i de l‘addenda.
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Per tot això, ambdues parts convenen formular una segona addenda al
protocol de col·laboració subscrit el dia 31 de gener de 2014 d‘acord
amb els següents:
PACTES
PRIMER.- Conformitat al Protocol de col·laboració entre
l‟Ajuntament i la Universitat de Barcelona de 31 de gener de 2014 i
a la seva l‟Addenda de 23 d‟octubre de 2015
L‘Ajuntament de L‘Hospitalet de Llobregat i la Universitat de Barcelona
donen la seva conformitat als esmentats documents, protocol de
col·laboració i addenda, i es ratifiquen en tots els seus extrems i en la
seva voluntat de dur a terme la construcció d‘una residència
universitària al campus de Ciències de la salut de Bellvitge, en tot allò
que no es modifica expressament en aquesta segona addenda.
SEGON.- Conformitat amb el text refós de la Modificació puntual
de PGM per a la creació d‟un equipament destinat a residència
universitària al carrer de la Residència núm. 8-12
La Universitat dona la seva conformitat a les determinacions del Text
Refós de la MPGM i en particular a l‘obligació d‘incloure en les obres
d‘urbanització, a càrrec de la concessió, el trasllat de les pistes de
petanca, tal i com s‘estableix a l‘article 11 de les seves normes
urbanístiques.
TERCER.- Vigència i causes d‟extinció
El termini de vigència de la present addenda és de dos anys a partir de
la seva formalització, prorrogable per un termini de dos anys més. Es
mantenen com a causa d‘extinció de conveni les contemplades en el
protocol de col·laboració d‘aplicació en el supòsit que la Universitat de
Barcelona, dins d‘aquest termini no formalitzi el contracte per a la
construcció i explotació de la Residència Universitària o que el text
refós de la MPGM no s‘aprovi definitivament.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document per
duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data esmentada a
l‘encapçalament.

SEGON.- DONAR CONFORMITAT a les determinacions del Text Refós de la
Modificació puntual de PGM per a la creació d‘un equipament destinat a residència
universitària al carrer de la Residència, núm. 8-12, i en particular, a l‘obligació
d‘incloure en les obres d‘urbanització, a càrrec de la concessió, el trasllat de les
pistes de petanca, tal i com s‘estableix a l‘article 11 de les seves normes
urbanístiques.
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TERCER.- FACULTAR indistintament a l‘Alcaldessa-Presidenta i/o al Tinent
d‘Alcalde de l‘Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i
Ocupació, tant àmpliament en dret com sigui possible, per a la signatura de la
segona addenda al Protocol de Col·laboració aprovada en l‘acord primer d‘aquest
dictamen i per quants actes a l‘efecte siguin necessaris per dur a terme el seu
desenvolupament.
QUART.- NOTIFICAR els precedents acords a la Universitat de Barcelona.
CINQUÈ.- TRASLLADAR els precedents acords als Serveis Municipals de
Patrimoni, a l‘Àrea d‘Alcaldia-Presidència, a l‘Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
ACORD 3.- RELATIU A L‟APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA
CREACIÓ D‟UN EQUIPAMENT DESTINAT A RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA, AL
CARRER DE LA RESIDÈNCIA, NÚMEROS 8-12, QUE COMPORTA LA MUTACIÓ
D‟UN SÒL DESTINAT A EQUIPAMENT ESPORTIU, A UN EQUIPAMENT
DOCENT, I D‟UN SÒL DESTINAT A SISTEMA VIÀRI A UN SÒL QUE ES
DESTINA A SISTEMA D‟EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONS
ACTUALS DE NOVA CREACIÓ A NIVELL METROPOLITÀ (CLAU 7C) DE
CARÀCTER ESPORTIU. (EXP.14259/2018)
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; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs. Cristina
Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; amb 4
vots en contra 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; i amb 2 vots
d‟abstenció dels representants d‘ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; 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:

ATÈS que el Ple Municipal, en la sessió de 27 de juny de 2017, va aprovar
inicialment la Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la creació d‘un
equipament destinat a Residència Universitària, al carrer de la Residència, números
8-12, que comporta la mutació d‘un sòl destinat a equipament esportiu a un
equipament docent, i d‘un sòl destinat a sistema viari a un sòl que es destina a
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sistema d‘equipaments comunitaris i dotacions actuals de nova creació a nivell
metropolità (clau 7c), de caràcter esportiu.
ATÈS que, una vegada sotmesa al preceptiu tràmit d‘exposició pública, no s‘ha
rebut cap al·legació ni informe en contra, segons Certificat emès pel Vicesecretarisecretari tècnic accidental de l‘Ajuntament en data 10 d‘octubre de 2017.
ATÈS que en data 10 d‘octubre de 2017 i amb nº 8557/2017, el Tinent d‘Alcalde de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, va resoldre
declarar l‘aprovació provisional, automàtica, per absència d‘al·legacions de la
Modificació Puntual de Pla General Metropolità suara esmentada, en virtut de
l‘acord d‘aprovació inicial.
ATÈS que en data 24 de novembre de 2017 es va trametre a la Direcció General
d‘Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per a la seva
aprovació definitiva.
ATÈS que la Comissió Territorial d‘Urbanisme de l‘àmbit metropolità de Barcelona,
en data 13 de febrer de 2018, ha resolt suspendre la tramitació, establerta en
l‘article 98 del Text Refós de la Llei d‘Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d‘agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre la
modificació puntual del Pla General Metropolità per a la creació d‘un equipament
destinat a Residència Universitària, al carrer de la Residència, números 8-12, que
comporta la mutació d‘un sòl destinat a equipament esportiu a un equipament
docent, i d‘un sòl destinat a sistema viari a un sòl que es destina a sistema
d‘equipaments comunitaris i dotacions actuals de nova creació a nivell metropolità
(clau 7c), de caràcter esportiu, fins que s‘aporti un text refós, verificat per l‘òrgan
que ha atorgat l‘aprovació provisional de l‘expedient i degudament diligenciat, que
incorpori les prescripcions següents:
-

Cal completar el document amb la modificació del règim d‘usos dels
equipaments docents per tal d‘admetre l‘ús residencial en la modalitat de
residència d‘estudiants com a ús complementari de l‘ús principal d‘equipament
docent, o en el seu efecte, tramitar-la amb expedient a part amb caràcter previ o
de forma simultània a aquesta.

-

Cal recaptar informe del Consell Català de l‘Esport pel que fa a la modificació
dels equipaments esportius.

-

Cal un estudi justificatiu de capacitats i dimensions proposades per la residència
d‘estudiants.

-

Cal garantir la coherència entre la documentació urbanística, memòria i normes,
i l‘avaluació econòmica financera que complementa pel que fa al sostre màxim
previst per la nova edificació.

ATÈS que, en compliment del que determina l‘esmentada resolució de data 24 de
novembre de 2017, s‘ha redactat un document, Text Refós, que reculli les
prescripcions assenyalades per la Comissió Territorial d‘Urbanisme de l‘àmbit
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metropolità de Barcelona.
VISTOS els informes emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de l‘Agència de
Desenvolupament Urbà, en els quals informen favorablement el Text Refós
presentat.
VISTA la llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d‘Urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei.
ATÈS que la competència per a l‘adopció de l‘acord municipal recau en el Ple de
l‘Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta, de conformitat amb l‘article
123.1.i) i punt 2 de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, de bases de 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 el Text Refós de la Modificació puntual del Pla General
Metropolità per a la creació d‘un equipament destinat a Residència Universitària, al
carrer de la Residència, números 8-12, que comporta la mutació d‘un sòl destinat a
equipament esportiu a un equipament docent, i d‘un sòl destinat a sistema viari a un
sòl que es destina a sistema d‘equipaments comunitaris i dotacions actuals de nova
creació a nivell metropolità (clau 7c), de caràcter esportiu, en compliment de les
prescripcions de la resolució de la Comissió Territorial d‘Urbanisme de l‘àmbit
metropolità de Barcelona, de data 24 de novembre de 2017.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l‘acord primer d‘aquest dictamen, per
triplicat exemplar, així com una còpia del document administratiu, a la Direcció
General d‘Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d‘Urbanisme
de l‘àmbit metropolità de Barcelona, de data 24 de novembre de 2017, per a la seva
aprovació definitiva.
ACORD 4.- RELATIU A L‟APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A LES PARCEL·LES SITUADES
AL CARRER JOSÉ AGUSTIN GOYTISOLO, NÚMEROS 9-11 I NÚMERO 13, I AL
CARRER MONTSERRAT ROIG, NÚMEROS 10-14, AL SECTOR PEDROSA, DE
L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP.12047/2018)
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
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Amadeo Martín González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i de
la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; amb 6 vots en contra dels representants d‟ICV-EUiAPIRATES-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 3 vots d‟abstenció dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín 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:
VISTA la instancia presentada davant d‘aquest Ajuntament en data 26 d‘abril de
2018, nº de RGE 32.911, pel Sr. J. M. C. R., actuant en representació de l‘empresa
Rovinca XXI SL, sol·licitant es tramiti la Modificació Puntual de Pla General
Metropolità a les parcel·les situades al carrer José Agustín Goytisolo, números 9-11
i número 13, i al carrer Montserrat Roig, números 10-14, de L‘Hospitalet de
Llobregat, per a la seva aprovació.
ATÈS que els Serveis Tècnics de l‘Agència de Desenvolupament Urbà de
l‘Ajuntament de L‘Hospitalet de Llobregat han supervisat un projecte de Modificació
Puntual de Pla General Metropolità a les parcel·les situades al carrer José Agustín
Goytisolo, números 9-11 i número 13, i al carrer Montserrat Roig, números 10-14.
ATÈS que aquesta Modificació puntual de PGM té per objecte atendre la necessitat
d‘ampliació de l‘hotel actual, ja en funcionament, de la finca situada al carrer José
Agustín Goytisolo, números 9-11, hotel Fira Congress.
ATÈS que la proposta no altera cap sistema urbanístic, ni comporta un increment
de sostre edificable, de la densitat o intensitat dels usos.
ATÈS que la proposta de Modificació Puntual de PGM també contempla la
Suspensió de llicències de parcel·lació i edificació a l‘àmbit d‘aquesta Modificació
Puntual de PGM, si bé, conforme a l‘article 102.4 del Reglament de la Llei
d‘urbanisme, es podran atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que
siguin compatibles amb les determinacions d‘aquesta Modificació.
VISTOS els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de
l‘Agència de Desenvolupament Urbà, així com l‘informe de valoració, que estan
incorporats a l‘expedient.
VISTOS els articles 96, 85.5, 73 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d‘agost, en redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i article 102.4 del
Decret 305/2006, Reglament de la Llei 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 Reguladora de les Bases de Règim
Jurídic Local.
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El Ple, a proposta del Tinent d‘Alcaldia, titular de l‘Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el ―quòrum‖ de la majoria absoluta, la
Modificació Puntual de Pla General Metropolità a les parcel·les situades al carrer
José Agustín Goytisolo, números 9-11 i número 13, i al carrer Montserrat Roig,
números 10-14, al sector Pedrosa, de L‘Hospitalet de Llobregat.
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 els acords precedents mitjançant la
publicació d‘Edictes en els mitjans reglamentaris a fi i efecte que s‘hi puguin
presentar les al·legacions que es considerin oportunes.
QUART.- TENIR PER APROVADA PROVISIONALMENT la Modificació Puntual de
Pla General Metropolità a les parcel·les situades al carrer José Agustín Goytisolo,
números 9-11 i número 13, i al carrer Montserrat Roig, números 10-14, al sector
Pedrosa, de L‘Hospitalet de Llobregat, 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.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord als interessats.
ACORD 5.- RELATIU A L‟APROVACIÓ PROVISIONAL, AMB RESOLUCIÓ
D‟AL·LEGACIONS, DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ
PER A LA REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D‟EMPLAÇAMENT DELS
HABITATGES D‟ÚS TURÍSTIC I DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A
ALLOTJAMENT TEMPORAL AL MUNICIPI DE L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT.
(EXP.15910/2018)
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; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
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Ibáñez i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs. Cristina
Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; amb 1
vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i
amb 5 vots d‟abstenció dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; i dels
representants d‘ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz,
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:
ATÈS que el Ple de l‘Ajuntament, en la sessió de data 23 de març de 2018, va
aprovar inicialment la ―Modificació del Pla General Metropolità per a la regulació de
les condicions d‘emplaçament dels habitatges d‘ús turístic i dels establiments
destinats a allotjament temporal al municipi de L‘Hospitalet de Llobregat‖,
sotmetent-lo a la informació pública reglamentària.
D‘igual forma, es va acordar la pròrroga, pel termini d‘un any, de suspensió de
llicències, comunicacions prèvies i/o declaracions de responsabilitat d‘inici
d‘activitats i obres dels establiments destinats a habitatges d‘ús turístic, hostals,
pensions i albergs de joventut i l‘atorgament de llicències d‘edificació, reforma,
rehabilitació, d‘instal·lació o ampliació d‘activitats o usos concrets, comunicats i
d‘altres autoritzacions municipals connexes, dels establiments destinats a hotels i
d‘hotels-apartaments, d‘1 i 2 estrelles i els apartaments turístics, exceptuant aquells
que es desenvolupen en edifici d‘ús exclusiu, aprovades prèviament, de conformitat
amb el què disposa l‘article 73 i 74 del D.L. 1/2010, del 3 d‘agost, Text Refós de la
Llei d‘Urbanisme en relació amb l‘art. 103.1 del seu Reglament.
ATÈS que, l‘anunci de l‘aprovació inicial va publicar-se mitjançant Edictes en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 7588 de data 28 de març de 2018; al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29 de març de 2018; al diari ―El
Periódico‖ en data 31 de març de 2018, al Tauler d‘Edictes de l‘Ajuntament i a la
pàgina web municipal, obrint-se el termini d‘un mes d‘informació pública.
ATÈS que en data 12 d‘abril de 2018, ha estat sol·licitat, segons disposa l‘article
85.5 del Text Refós de la Llei d‘Urbanisme, informe a la Direcció General de
Turisme de la Generalitat de Catalunya. En data 4 de juliol de 2018, RGE nº
ME/055348-2018 ha tingut entrada en aquest Ajuntament, informe d‘aquesta
Direcció General, favorable al projecte de ―Modificació del PGM per a la regulació
de les condicions d‘emplaçament dels habitatges d‘ús turístic i dels establiments
destinats a allotjament temporal al municipi de L‘Hospitalet de Llobregat‖, atès que,
en termes generals, el mateix convergeix amb els principis establerts en el Pla
Estratègic de Turisme de Catalunya.
ATÈS que, el Vicesecretari-secretari tècnic accidental de la Junta de Govern Local
de l‘Ajuntament, mitjançant certificació de data 4 de maig de 2018, fa constar, que
en el període d‘informació pública que finalitzà el 2 de maig del 2018, s‘han
presentat els següents escrits d‘al·legacions:
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1. 30 d‘abril de 2018 (R.G.E. núm. 33.888), per l‘Associació d‘apartaments
turístics de Barcelona, APARTUR.
2. 30 d‘abril de 2018 (R.G.E. núm. 33.924), pel Grup Municipal CUP-Poble
Actiu.
3. 30 d‘abril de 2018 (R.G.E. núm. 33.971), per la Sra. A. A. L., en
representació de l‘Associació de Veïns 5 carrers de Santa Eulàlia.
A més, passat el termini d‘exposició, consta la presentació del següent escrit
d‘al·legacions:
-

3 de maig de 2018, R.G.E. núm. 34.456, del Grup Municipal Iniciativa per
Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Pirates (ICV-EUiAPIRATES).

VIST l‘informe resposta de les al·legacions formulades, emès pels serveis tècnics i
jurídics de l‘ADU, fent constar les consideracions tècniques i els fonaments jurídics
que es transcriuen i que son del tenor literal següent:
INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ DEL PLA
GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE LES
CONDICIONS D'EMPLAÇAMENT DELS HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC I
DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A ALLOTJAMENT TEMPORAL AL
MUNICIPI DE L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT

La Modificació del Pla general metropolità per a la regulació de les
condicions d'emplaçament dels habitatges d'ús turístic i dels establiments
destinats a allotjament temporal al municipi de L‘Hospitalet de Llobregat
(en endavant MPGM), formulada a iniciativa l'Ajuntament de L‘Hospitalet
de Llobregat, va ser aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió de 23
de març de 2018.
Sotmesa al tràmit d‘informació pública aquesta MPGM pel termini d‘un
mes, s‘han presenta quatre escrits d‘al·legacions, tres en temps i en forma
i un fora de termini. El Vicesecretari-secretari tècnic accidental de la Junta
de Govern Local de l‘Ajuntament, mitjançant certificació de data 4 de maig
de 2018, ha fet constar que s‘han presentat en el termini establert els
següents escrits d‘al·legacions:


L‘AL·LEGACIÓ INSCRITA AL REGISTRE GENERAL D‘ENTRADA DE
L‗AJUNTAMENT DE L‘HOSPITALET DE LLOBREGAT EL DIA 30
D‘ABRIL DE 2018, AMB EL R.G.E. NÚMERO 33.888, PRESENTADA
PER
L‘ASSOCIACIÓ
D'APARTAMENTS
TURÍSTICS
DE
BARCELONA (APARTUR)



L‘AL·LEGACIÓ INSCRITA AL REGISTRE GENERAL D‘ENTRADA DE
L‗AJUNTAMENT DE L‘HOSPITALET DE LLOBREGAT EL DIA 30
D‘ABRIL DE 2018, AMB EL R.G.E. NÚMERO 33.924, PRESENTADA
PER CHRISTIAN GIMÉNEZ MÀRQUEZ ACTUANT EN NOM I
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REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-POBLE ACTIU


L‘AL·LEGACIÓ INSCRITA AL REGISTRE GENERAL D‘ENTRADA DE
L‗AJUNTAMENT DE L‘HOSPITALET DE LLOBREGAT EL DIA 30
D‘ABRIL DE 2018, AMB EL R.G.E. NÚMERO 33.971, PRESENTADA
PER A. A. L., ACTUANT EN NOM I REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CINC CARRERS DE SANTA EULÀLIA DE
L‘HOSPITALET

L‘al·legació presentada fora de termini és la inscrita al registre general
d‘entrada de l‗Ajuntament de L‘Hospitalet de Llobregat el dia 3 de maig de
2018, amb el R.G.E. número 34.456, presentada per J. V. C., coordinador
del grup polític de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet, Iniciativa per Catalunya
Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Pirates (ICV-EUiA-PIRATES).
Pel que fa a aquesta última al·legació s‘especifica que l‘art. 85.4 del
DL1/2010 de 3 d‘agost en relació amb l‘art. 23.4 del seu reglament,
determina que el tràmit d‘informació publica dels documents de
planejament és d‘un mes comptador des de la darrera publicació
obligatòria de les previstes en l‘apartat 1 del propi article 23 i que, en el
present cas, va ser la publicació edictal en el diari ―El Periódico‖ del dia 31
de març de 2018. D‘altra banda, l‘art. 30.4 de la Llei 39/2015 d‘1 d‘octubre
del Procediment administratiu Comú, regulador del còmput dels terminis,
estableix que si el termini es fixa en mesos, com és el supòsit que ara ens
ocupa, el còmput s‘inicia a partir del dia següent de la publicació de l‘acord,
és a dir l‘1 d‘abril de 2018 i el termini conclou el mateix dia en què es va
produir la publicació però en el mes del seu venciment, que va ser el dia 1
de maig de 2018. Com sigui que aquest darrer dia és inhàbil, l‘apartat 5
d‘aquest article prescriu que en aquestes circumstàncies el termini s‘entén
prorrogat al primer dia hàbil següent, això és, el dia 2 de maig de 2018, i
per tant les al·legacions presentades pel Grup Municipal Iniciativa per
Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Pirates (ICV-EUiAPIRATES) el dia 3 de maig de 2018 han estat presentades fora del termini i
per tant són extemporànies.
Per tant, en el present informe emès per l‘Agència de Desenvolupament
Urbà sobre les al·legacions presentades no es considera la del Grup
Municipal Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i
Pirates (ICV-EUiA-PIRATES).
No obstant, la presentació fora de termini de l‘al·legació atribuïda al Grup
Municipal Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i
Pirates (ICV-EUiA-PIRATES), de conformitat amb el còmput de termini que
es recull en l‘article 23.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova
el Reglament de la Llei d‘Urbanisme de 2006, vigent, cal efectuar dues
precisions:
1. Que el Sr. F. J. V., Coordinador del Grup de ICV-EUIA-PIRATES,
no és membre del grup polític municipal, ja que aquests s‘integren
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només pels regidors o les regidores membres de la corporació de
conformitat amb l‘article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, motiu pel qual no pot
ostentar la seva representació davant l‘ajuntament, la qual
correspon al portaveu del grup polític municipal de conformitat amb
el Reglament Orgànic del ple vigent. Per aquest motiu l‘al·legació
cal considerar-la presentada a títol personal pel Sr. V., en atenció
al principi de participació ciutadana i acció pública que recullen els
articles 8 i 12 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d‘agost, que aprova
el Text refós de la Llei d‘Urbanisme de Catalunya.
2. D‘altra banda, de l‘examen del contingut de l‘al·legació s‘aprecia
que existeixen un seguit d‘afirmacions que l‘interessat qualifica
d‘al·legacions que posen de manifest la possible existència
d‘errades materials o de fet en el text sotmès a informació pública.
Aquestes afirmacions han de ser analitzades, en benefici del propi
planejament, tenint en compte el que disposa l‘art. 109.2 de la Llei
39/2015, d‘1 d‘octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, que preveu que les administracions
públiques podran rectificar en qualsevol moment els seus errors
materials, d‘ofici o a instància de part. Per tant les apreciacions
que figuren a l‘al·legació primera, quarta i cinquena, que es
resumeixen a continuació es poden qualificar jurídicament com a
sol·licitud de rectificació d‘errades, i per tant han de ser resoltes:


La sol·licitud de rectificació d‘errada que figura a l‘al·legació
primera de l‘escrit del Sr. V. (en el punt 01.06 ―Àmbit de la
MPGM‖ diu un àmbit de 3.0140.413,9 m2; mentre que en la
taula del punt 01.07 ―Planejament vigent‖ diu un àmbit de
3.011.412,50 m2) s‘accepta, fent constar de manera unívoca
que la superfície de l‘àmbit és de 3.011.412,50 m2.



La sol·licitud de rectificació d‘errada que figura a l‘al·legació
quarta de l‘escrit del Sr. V. (en la taula 1 de l‘annex 1 diu que
els habitatges a L‘Hospitalet són 110.183; mentre que en
l‘apartat ―L‘habitatge com a dret social‖ del punt 01.01
―Introducció‖ figuren 109.860) no s‘accepta. Efectivament en la
Memòria hi ha aquestes dues xifres d‘unitats d‘habitatges
diferents, perquè, tal com es fa constar, la font i la data de
referència d‘aquestes dades són diferents. La xifra de 109.860
habitatges és la que dóna l‘Anuari estadístic de la ciutat de
L‘Hospitalet (2016), pàgina 101, elaborat per l‘Ajuntament de
L‘Hospitalet a partir de les dades provisionals del Padró
municipal d'habitants. La xifra de 110.183 habitatge és la que
ha utilitzat, en data de 5 d'abril de 2017, el Servei d'Urbanisme i
Activitats de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet per posar-la en
relació amb les dades sobre els habitatges d‘ús turístic.



La sol·licitud de rectificació d‘errada que figura a l‘al·legació
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cinquena de l‘escrit del Sr. V. (en la taula 1 de l‘annex 1
consten 463 habitatges d‘ús turístic, mentre que en l‘apartat ―La
irrupció dels habitatges d‘ús turístic‖ del punt 01.01
―Introducció‖ en consten 359) s‘accepta i es modifica en
l‘apartat ―La irrupció dels habitatges d‘ús turístic‖ del punt 01.01
―Introducció‖ el nombre d‘habitatge d‘ús turístic a 463 i,
conseqüentment, es modifica el percentatge vinculat, ja que
463 habitatges d‘ús turístic sobre el total de 110.183 habitatges
és el 0,42%.
Als efectes de continuar la tramitació d‘aquesta MPGM fins a la seva
aprovació definitiva l‘ADU, com a redactora, emet el present informe
sobre les al·legacions.
PREÀMBUL
Com a recordatori previ es vol significar que la Normativa urbanística
del PGM (1976) defineix l'ús d'habitatge en l'article 276 i l'ús
residencial en l'article 277 de la següent manera:
“Article 276. Ús d‟habitatge.
L‟habitatge és l‟edifici o part d‟un edifici destinat a allotjament o
residència familiar. S‟estableixen les categories d‟ús d‟habitatge
següents:
a. Habitatge unifamiliar. És el situat en una parcel·la independent, en
edifici aïllat o agrupat horitzontalment a un altre d‟habitatge o de
diferent ús, i amb accés exclusiu.
b. Habitatge plurifamiliar. És l‟edifici constituït per habitatges amb
accés i elements comuns. S‟inclouen en aquesta categoria els
apartaments o habitatges de superfície i programa funcional reduït.
Article 277. Ús residencial.
1. És l‟ús que correspon a aquells edificis que es destinen a
allotjaments comunitaris, com són residències, asils, llars de vells, de
matrimonis o de joventut i a l‟allotjament temporal per a transeünts,
com poden ser hotels, apart-hotels, motels i, en general, els del ram de
l‟hostaleria.
2. S‟inclou a l‟ús residencial el relatiu a la residència mòbil que es
desenvolupa en espais lliures d‟edificació amb serveis complementaris
tals com càmpings, caravànings o similars”.
Tal com s‘exposa en la memòria de la MPGM del contingut d‘aquests
articles es desprèn que el PGM no va preveure –ni podia preveure- la
definició ni la regulació urbanística sobre el fenomen actual dels
habitatges d'ús turístic.
Molt posteriorment a l‘aprovació del PGM, els habitatges d‘ús turístic
han estat definits des del punt de vista de l'activitat econòmica en el
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament
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turístic i d'habitatges d'ús turístic. Això ha produït un buit en la
regulació urbanística metropolitana d‘aquest fenomen.
Per cobrir aquesta mancança, l‘Ajuntament de L‘Hospitalet, com altres
ajuntaments que comparteixen la regulació urbanística del PGM, ha
impulsat la formulació de la MPGM que aporta una regulació normativa
que actualitza les determinacions del PGM per encaixar-hi
urbanísticament la nova realitat del sorgiment dels habitatges d'ús
turístic, que constitueixen una nova subcategoria dins de l'ús urbanístic
d'habitatge.
I)

AL·LEGACIÓ INSCRITA AL REGISTRE GENERAL DE
L„AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT EL
DIA 30 D‟ABRIL DE 2018, AMB EL NÚMERO 33888,
PRESENTADA PER L‟ASSOCIACIÓ D'APARTAMENTS
TURÍSTICS DE BARCELONA (APARTUR)

Al·legació primera (consideracions prèvies)
Consideració primera
L‘al·legant exposa que d‘acord amb Llei 16/2015, de 21 de juliol, els
habitatges d‘ús turístic estan classificats com a una activitat econòmica
innòcua, el que significa que no produeixen molèsties significatives ni
afectació apreciable al medi ambient, la seguretat de les persones o
els béns. En base això, l‘al·legant considera que en ésser els
habitatges d‘ús turístic una activitat econòmica innòcua no està
justificada una limitació infundada al lliure accés i exercici d‘aquesta
activitat.
Davant d‘aquesta consideració, cal dir que la classificació dels
habitatges d‘ús turístic com a activitat econòmica innòcua que realitza
la Llei 16/2015 es refereix a una classificació feta únicament en funció
de les particularitats de les activitats econòmiques relatives al seu
règim de declaració responsable per organitzar els procediments
d‘autorització.
A més a més i sense entrar a polemitzar sobre la qüestió, cal dir que si
bé aquesta activitat és en si mateixa innòcua, és cert però que la seva
ubicació en edificis on predomina l‘ús d‘habitatge com a residència
familiar, ha donat lloc a moltes queixes i denúncies dels veïns, arribant
a alterar la convivència en alguns casos, tal i com ja va posar de relleu
l‘informe anual al Parlament del Síndic de Greuges de 2012.
La present MPGM no estableix una limitació genèrica al lliure accés i
exercici d‘aquesta activitat dels habitatges d‘ús turístic, sinó que
només estableix unes condicions d'emplaçament dels habitatges d'ús
turístic en funció de criteris netament urbanístics, d‘acord amb la
tècnica de la zonificació i regulació del usos que és pròpiament
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urbanística.
Consideració segona
Pel que fa a que les eventuals restriccions a l‘activitat dels habitatges
d‘ús turístic han de ser també examinades i valorades a la llum de les
disposicions de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de
Unidad de Mercado, i que de conformitat amb l‘article 9.1 de
l‘esmentada Llei, la MPGM constitueix una disposició susceptible de
control, cal dir que la present MPGM no estableix una regulació que
afecti o controli de manera general l‘activitat econòmica dels
habitatges d‘ús turístic, que puguin modificar les garanties respecte a
la unitat de mercat, sinó que, com s‘ha dit anteriorment, la MPGM
només estableix unes condicions urbanístiques d'emplaçament dels
habitatges d'ús turístic en funció de criteris netament urbanístics, que
es consideren guiats per un interès general i proporcionals amb els
objectius perseguit, i sense entrar, en cap cas, a regular aspectes
propis del sector turístic.
Concordantment amb això, i tal com s‘exposa en la memòria, la MPGM
també respecta allò establert en la Directiva Europea sobre els serveis
en el mercat interior (Directiva 2006/123/CE) que postula, en caràcter
general, la llibertat d'establiment i de prestació de serveis. Aquesta
Directiva va ser transposada a l‘estat Espanyol per la Llei 17/2009, de
23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici.
La MPGM no estableix restriccions que afectin l‘exercici o l'accés al
desenvolupament econòmic i funcional dels habitatges d'ús turístic i
dels establiments destinats a allotjament temporal a L‘Hospitalet i, per
tant, no vulnera cap dels principis ni requisits establerts per la Directiva
de serveis, ni la Llei de Garantia de la Unidad de Mercado.
La MPGM regula les condicions precises urbanístiques d‘emplaçament
i d'edificació dels habitatges d'ús turístic i dels establiments destinats a
allotjament temporal, però no l'activitat econòmica en ells
desenvolupada ni en les seves condicions de funcionament posterior i,
per tant, no restringeix la llibertat d'establiment i de prestació de
serveis.
Sobre la unitat de mercat, la Directiva de Serveis i el planejament
urbanístic cal citar que en relació amb el Pla especial d‘establiments
de concurrència pública, hosteleria i altres serveis del Districte de
Ciutat Vella —aprovat per l‘Ajuntament de Barcelona en sessió
plenària de 23 de juliol de 2010— la Sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya de 2 d‘abril de 2014 (número de resolució
199/2014), en el fonament de dret quart, va concloure que una
determinada regulació urbanística de les activitats no és contrària a
l‘esmentada normativa ni a la seva transposició al dret intern, d‘acord
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amb els arguments següents, que considerem plenament aplicables a
la present MPGM:
“Las sensibles materias que regula el plan especial de autos quedan
fuera de la regulación tanto de la indicada directiva como, en cuanto
traspone parcialmente la misma al derecho interno, de la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio. Ciertamente, el plan especial ordena ciertos
establecimientos que está capacitado para regular y en cuya
regulación puede afectar a servicios o actividades comprendidos
dentro del ámbito de la directiva, pero la regulación que se contiene en
el plan especial se hace más intensa y patente desde el ámbito del
urbanismo (excluido de la aplicación de la directiva), que desde el
ámbito del uso o servicio considerado en su estricta sentido, pues no
regula el ordinario funcionamiento de estos ni su autorización
administrativa, sino ciertas condiciones previas o colaterales a su
establecimiento urbanístico, tratando de evitar su excesiva y
urbanísticamente nociva proliferación, del mismo modo que el
planeamiento regula otros elementos por la vía de la fijación de
estándares u otros procedimientos. Es decir, el plan especial de autos
regula la implantación urbanística de los hoteles y restantes
establecimientos a que se refiere, pera no la actividad en ellos a
desarrollar en su sentido estricto ni sus condiciones de funcionamiento
posterior.‖
El mateix criteri es manté al fonament de dret sèptim de la posterior
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 12 de juny
de 2014 (número de resolució 425/2014).
La Sentència esmentada del 12 d‘abril de 2014 va ser ratificada per la
Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5º, del
Tribunal Suprem de 17 desembre de 2015.
A més a més, la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia d‘Unitat
de Mercat, en les mateixes condicions que la Llei 17/2009, de 23 de
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici, tractant de garantir la lliure prestació i exercici de les activitats
però de no d‘una manera absoluta, per això es reconeix la possibilitat
de limitar l‘establiment de les activitats per motius d‘interès general
derivats, entre d‘altres de la protecció de drets o de l‘entorn urbà. Les
eventuals limitacions de l‘exercici d‘aquesta activitat que poguessin
derivar de la modificació del PGM que és objecte de tramitació, es
justifica en la memòria del document de modificació, i entre d‘altres
motivacions, es considera d‘especial rellevància la protecció del dret a
l‘habitatge que recull la memòria del document de modificació: Teixit
urbà molt consolidat i dens, dèficit de l‘habitatge destinat a ús
residencial amb el reconeixement que deriva de la inclusió del municipi
en l‘annex de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de
protecció del dret a l‘habitatge de persones en risc d‘exclusió social
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com a municipi amb àrees de demanda residencial fort i acreditada,
inclusió que ja figura en el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla pel
dret a l‘habitatge.
Consideració tercera
Pel que fa a l‘observació de l‘al·legant que la MPGM ha de ser
coherent amb la realitat i tenir una justificació racional, a parer de
l‘ADU les condicions d‘emplaçament que estableix la MPMG es troben
plenament argumentades i justificades i dins de l‘ús responsable de la
discrecionalitat en l‘exercici de la potestat urbanística pròpia de
l‘Administració, i lluny d‘una suposada arbitrarietat.
De manera conjunta per a les tres consideracions anteriors, es vol fer
notar que la problemàtica urbanística dels habitatges d‘ús turístic i dels
allotjaments temporals està sent abordada per un nombre creixent de
municipis, a través de la formulació de figures de planejament per
resoldre-la segons cada circumstància local. L‘Hospitalet se suma a
aquesta línia d‘actuació urbanística i ho fa de manera ponderada,
sense aplicar unes ràtios limitadores tal com ho han fet altres municipis
que, legítimament, han optat per normar regulacions més estrictes que
no pas la que, en aquest moment, proposa L‘Hospitalet.
Al·legació segona
Pel que fa a la innecessarietat de la MPGM per considerar l‘al·legant
escasses les externalitats negatives produïdes pels habitatges d‘ús
turístic, es respon que, per bé que en la memòria es constata que el
nombre d‘habitatges d‘ús turístic a L‘Hospitalet és reduït
comparativament, per exemple, amb la ciutat de Barcelona, la dada
essencial en què es basa la necessitat d‘intervenir urbanísticament és
la de l‘increment sobtat del ritme de sol·licituds constatat a L‘Hospitalet
—molt relacionat amb l‘entrada en vigor al municipi veí de Barcelona
del Pla especial urbanístic per a l‘ordenació dels establiments
d‘allotjament turístic—.
Si continués creixent a aquest ritme es podria provocar, en poc temps,
que el nombre absolut d‘habitatges d‘ús turístic sí arribés a xifres
elevades. Igualment, també és un punt essencial per a la formulació de
la MPGM la necessitat de col·laborar a garantir l'habitatge com a dret
social i minimitzar el risc de la reducció de l‘oferta habitatge habitual i
de la d'incidència en l'augment dels preus, en particular dels del lloguer
de primera residència, en un municipi que d‘acord amb el que estableix
la disposició addicional segona de la Llei 4/2016, de 23 de desembre,
de mesures de protecció del dret a l‘habitatge de les persones en risc
d‘exclusió residencial, forma part dels municipis amb una demanada
residencial forta i acreditada.
Així doncs, la MPGM té un clar caràcter previsor, exigible a l‘acció de
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l‘administració local, davant d‘un fenomen nou i objectiu que no està
com hem esmentat contemplat en la normativa urbanística del PGM.
Al·legació tercera
Pel que fa a la "Instrucció Tècnica Complementària sobre condicions.
de prevenció i seguretat en cas d'incendi en els habitatges destinats a
allotjament turístic -SP 137-" (ITC SP 137), efectivament, aquesta
instrucció no ha estat aprovada per ordre del conseller del
departament competent ni s‘ha publicat al DOGC, per la qual cosa no
està en vigor i les seves condicions són inexigibles, per la qual cosa la
seva menció en la MPGM és baldera a efectes de la seva exigència.
La presència de la citació de la ITC SP 137 correspon al moment de
l‘inici dels treballs de formulació de la MPGM, quan es considerava
previsible que la ITC SP 137 fos aprovada de manera imminent. Atès
que aquesta aprovació, fins al moment no s‘ha produït, s‘estima
l‘al·legació i s‘elimina la seva menció en la MPGM.
Al·legació quarta
Pel que fa a la limitació injustificada d‘usos, cal dir que la MPGM entra
a regular un ús, el dels habitatges d‘ús turístic, que en el PGM no
estava ni tan sols contemplat. L‘article 276 de la Normativa del PGM
estableix que l'habitatge és l'edifici o part d'un edifici destinat a
allotjament o residència familiar i diferencia les categories d'unifamiliar
i de plurifamiliar, de manera que l‘habitatge d‘ús turístic, tal com se‘l
defineix al Decret 159/2012 no hi troba un encaix.
Per tant, el que fa la MPGM no és regular una restricció sobre un ús
determinat, sinó regular un nou ús de l‘habitatge dins dels paràmetres
urbanístics del PGM i d‘acord amb la regulació general de l‘activitat
que estableix el Decret 159/2012 i en compliment del mandat dirigit als
poders públics a l‘article 3.3.a) del Real Decreto Legislativa 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehablitación Urbana, que posa en primer terme les mesures
que tendeixen a garantir l‘efectivitat del dret a disposar d‘un habitatge
digne i adequat, per sobre d‘altres usos del sòl, de forma que es
possibiliti “l‟ús residencial en habitatges constitutius de domicili habitual
en un context urbà segur, salubre, accessible universalment, de
qualitat adequada i integrat socialment, proveït de l‟equipament, els
serveis, els materials i productes que eliminin o, en tot cas, minimitzin,
per aplicació de la millor tecnologia disponible al mercat a preu
raonable, les emissions contaminants i de gasos d‟efecte hivernacle, el
consum d‟aigua, energia i la producció de residus, i en millorin la
gestió”.
Atès, doncs que no hi ha cap limitació injustificada d‘ús si no la seva
regulació, es desestima l‘al·legació en no representar cap vinculación
singular en el sentit de l‘article 48. d) del Real Decreto Legislativa
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7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehablitación Urbana, i en no donar peu a cap dels
supòsits indemnitzatoris.
Al·legació cinquena
Pel que fa a la demanda d‘introduir en la MPGM la possibilitat puntual
de permetre la compatibilitat entre l‘habitatge d‘ús turístic i l‘habitatge
principal es desestima ja que el règim d‘usos i la seva compatibilitat en
un mateix edifici no es configura en la normativa del PGM com un
règim ―a la carta‖, ja que la normativa urbanística no es pot alterar per
què els propietaris, encara que sigui de forma unànime, així ho
decideixin, al haver-se configurat l‘ordenació urbanística com una
funció pública: Tal i com disposa l‘article 4 del RD Legislatiu 7/2015, de
30 d‘octubre, text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana,
l‘ordenació territorial i l‘urbanística son funcions públiques “no
susceptibles de transacció”.
Al·legació sisena
Pel que fa a la demanda de nova redacció de l‘article 8 de la
Normativa de la MPGM sobre condicions d'emplaçament dels
habitatges d'ús turístic en el seu punt 4; sí s‘estima amb l‘afegitó de fer
constar que l‘autorització correspon a l‘Ajuntament, de manera que el
text de l‘article queda redactat de la manera següent:
"Quan un edifici tingui més d'una escala, s'autoritzarà, per part de
l‟Ajuntament, que una o vàries escales es puguin destinar
exclusivament a habitatge d'ús turístic, sempre i quan l'escala o
escales autoritzades tinguin accés independent a la via pública.”
Al·legació setena
Pel que fa a la demanda de nova redacció del punt 6 de l‘article 8 de la
normativa de la MPGM relatiu a la prohibició de situar habitatges d‘ús
turístic en planta baixa; es desestima, perquè, l‘article 8.6 de la MPGM
respon a la finalitat, per als edificis destinats tots ells a habitatge d‘ús
turístic o amb altres usos declarats compatibles, que seran les úniques
tipologies possibles a partir que entri en vigor la dita MPGM, d‘evitar la
pressió sobre el petit comerç, que és un sector que ja pateix diverses
problemàtiques. Convé que a les plantes baixes s‘hi ubiqui una
diversitat d‘activitats (tallers, comerç i altres activitats terciàries) que
mantinguin la vitalitat social i econòmica dels carrers.
Aquesta prohibició és congruent amb el mandat de l‘apartat g) de
l‘article 3.3 del Real Decreto Legislativa 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehablitación Urbana, que estableix l‘obligació dels poders públics
amb competències en matèria d‘ordenació urbanística, a integrar “en el
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tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función
residencial, para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los
núcleos residenciales, favoreciendo la diversidad de usos, la
aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la
comunidad residente, así como la cohesión y la integración social”.
Al·legació vuitena
Pel que fa a la consideració que la limitació d‘utilització dels elements
comuns de l‘edifici que estableix l‘article 8.7 de la normativa de la
MPGM excedeix de l‘exercici de potestats urbanístiques, i en
conseqüència no té empara legal i és impròpia d‘un planejament
urbanístic; es desestima, perquè aquesta regulació afecta un nou ús
urbanístic de l‘habitatge i, per tant, no excedeix de l‘exercici de la
potestat urbanística i perquè aquesta limitació es considera oportuna
per evitar molèsties als veïns i per evitar l‘aprofitament econòmic
indegut d‘elements que no siguin propis de l‘activitat econòmica
subjecta al corresponent títol habilitant.
Tot i això, es considera oportú clarificar la redacció de l‘article 8.7 de la
Normativa de la MPGM que es redacta de la manera següent:
Nou redactat de l‟article 8.7
“Els habitatges d'ús turístics es circumscriuran als àmbits que
assenyalin el corresponents títols habilitants. Els seus estadants
podran utilitzar per motius funcionals de necessitat els elements
comuns de l'edifici com els vestíbuls, escales, ascensors, etc. En cas
que es vulguin emprar altres espais comuns com poden ésser
terrasses, terrats, locals o espais comunitaris, que no siguin privatius
de l‟element que es destina a habitatge d‟ús turístic, caldrà obtenir el
títol habilitant que correspongui segons l‟ús que se‟ls doni‖.
Al·legació novena
Pel que fa a la dotació d‘aparcaments; sí s‘estima, perquè es
considera convenient introduir en l‘article 12 de la Normativa de la
MPGM un aclariment en el sentit que la dotació d‘aparcaments serà
exigible en edificis de nova planta o en aquells en què es produeixi un
canvi general d‘ús cap a habitatge d‘ús turístic o cap a establiments
destinats a allotjament temporal, i no en els edificis ja existents on hi
hagi algun habitatge d‘ús turístic amb títol habilitant anterior a la
MPGM.
L‘article 12 queda redactat de la manera següent:
“Article 12. Aparcament
La dotació d'aparcament corresponent a la implantació de nova planta
o per canvi d‟ús general d‟un edifici cap a habitatges d'ús turístic i/o
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cap a establiments destinats a allotjament temporal serà establerta
segons determina el Text refós de la Modificació de la Normativa
Urbanística del PGM referent als aparcaments del terme municipal de
L‟Hospitalet de Llobregat, aprovada definitivament el 23 de maig de
2000 pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya. A tals efectes els habitatges d'ús turístic
tindran la mateixa consideració que la resta dels habitatges familiars
principals o secundaris.‖

II)

AL·LEGACIÓ INSCRITA AL REGISTRE GENERAL DE
L„AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT EL
DIA 30 D‟ABRIL DE 2018, AMB EL NÚMERO 33924,
PRESENTADA PER CHRISTIAN GIMÉNEZ MÀRQUEZ
ACTUANT EN NOM I REPRESENTACIÓ DEL GRUP
MUNICIPAL CUP-POBLE ACTIU

Al·legació prèvia
Pel que fa a la demanda de l'ampliació de la moratòria durant un
termini de 2 anys, en concórrer els requisits que a tals efectes
s'estableixen en l'article 74.1 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya en relació amb els seus articles 73.1 i .2, i ampliar així el
temps de negociació i millora de la regulació dels habitatges d‘ús
turístic a la ciutat, donat l'impacte sobre el model de ciutat i la vida de
les veïnes de L‘Hospitalet de Llobregat; es desestima, perquè no es
traca d‘una moratòria per a l‘estudi de la temàtica, sinó d‘aplicar el
termini corresponent al tràmit urbanístic fins a l‘aprovació definitiva de
la MPGM. De fet, amb l‘aprovació inicial el termini de suspensió de
llicències s‘ha ampliat de forma obligatòria segons disposa l‘article
73.2 del TRLUC fins a l‘entrada en vigor del nou planejament i com a
màxim pel termini de dos anys a comptar des de la suspensió inicial.
Al·legació primera
Pel que fa a la demanda de completar el llistat a títol enunciatiu de la
principal normativa legal concernida en la MPGM; sí s‘estima aquesta
al·legació i s‘afegeix a l‘article 3 de la Normativa de la MPGM
(normativa de referència) explícitament la menció del Decret 141/2012,
de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes
d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
Al·legació segona
Pel que fa a la demanda de la inclusió en l‘article 5 de la normativa de
la MPGM de la preceptiva inspecció municipal dels habitatges d‘ús
turístic tant en el moment en què s'inicia l'activitat com per cada any de
vigència de la mateixa des de l'atorgament de la llicència o des de la
data de presentació de la comunicació prèvia i/o declaració de
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responsabilitat, segons el cas, amb la finalitat de vetllar per l'efectiu i
rigorós respecte a les exigències establertes en el Decret 159/2012 i
en el ja referit Decret 141/2012; es desestima, perquè no li pertoca al
planejament urbanístic establir les mesures reglamentàries de la
inspecció municipal.
Al·legació tercera
Pel que fa a la demanda de la inclusió en l‘article 7 de la normativa de
la MPGM d‘un quart epígraf destinat a l'establiment d'unes ràtios de
densitat poblacional que servissin com a llindar màxim per establir el
número d‘habitatges d‘ús turístic que poden existir al municipi, en
funció de cada districte o barri; es desestima, perquè es considera que
les condicions d‘emplaçament regulades en la Normativa de la MPGM
són suficients, des d‘un punt de vista urbanístic, per moderar el ritme
de sol·licituds d‘implantació i que, per tant, no és necessari fixar ràtios
per establir llindars màxims per limitar la implantació d‘habitatges d‘ús
turístic.
En qualsevol cas, l‘Ajuntament, dins de les seves funcions ordinàries,
mantindrà actualitzat un registre continu i específic sobre la
implantació d‘habitatges d‘ús turístic a L‘Hospitalet i en el cas que es
constatés un increment desmesurat de les sol·licituds es podria
estudiar la possibilitat de tornar a modificar el planejament urbanístic
per tal d‘incorporar una ràtio o llindar per limitar el nombre
d‘implantacions, bé per al conjunt de la ciutat o bé en un barri o barris
determinats.
Pel que fa a les residències d‘estudiants es considera que la concreció
en l‘article 7.3. de la Normativa de la MPGM que, estableix que en tot
cas, s'haurà de complimentar amb les disposicions que recull la
legislació sectorial vigent, fent necessària l'adscripció de la residència
d'estudiants a la universitat corresponent mitjançant la formulació del
conveni de col·laboració o del document que normativament el
substitueixi, ja satisfà la prevenció que es vol incloure per part de
l‘al·legant. L‘objectiu de la regulació de la MPGM és assegurar que les
residències d'estudiants seran exclusivament per a ús d'estudiants, i
vinculades amb una activitat docent en actiu, la qual cosa justifica el
preceptiu ús principal docent dins del sistema d'equipaments.
Al·legació quarta
Pel que fa a la demanda d‘afegir un condicionament relatiu a la
prohibició d'implantació d'habitatges turístics en aquells districtes i/o
barris en què la densitat de població sigui superior a la mitjana de la
comarca del Barcelonès (15.425 hab/km2 el 2017); es desestima, amb
els mateixos arguments emprats en la resposta a l‘al·legació tercera. A
més a més, l‘aplicació d‘aquesta limitació implicaria la impossibilitat
d‘implantar aquest ús a la ciutat, fet que no resulta compatible amb els
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principis que inspiren aquesta regulació.
Al·legació cinquena
Pel que fa a la demanda d‘incloure en l‘article 14 de la Normativa de la
MPGM i en els requisits per a l‘obtenció del títol habilitant l‘exigència
que en l'immoble no hagi existit l'ús d'habitatge principal almenys
durant els dos anys immediatament anteriors a la data en què es
formalitzi dita sol·licitud; es desestima, perquè aquesta demanda
atenyen una regulació de caràcter legal general de l‘activitat que no li
pertoca establir a una figura de planejament urbanístic, que només pot
normar determinacions en matèria urbanística.
Consideracions complementàries
Sobre les consideracions complementàries relatives a la fixació d‘un
recàrrec en la quota de l‘Impost sobre Béns Immobles i a la creació
d‘una Ordenança específica o la modificació de l‘Ordenança del
Civisme i la Convivència que contemplés l‘activitat turística en
habitatges i establiments d‘allotjament temporal, tal com el mateix
al·legant reconeix, no són pròpiament de caire urbanístic i per tant,
resten fora de l'àmbit regulatori de la MPGM. Atès això, no es dóna
resposta a aquestes consideracions.

III)

AL·LEGACIÓ INSCRITA AL REGISTRE GENERAL DE
L„AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT EL
DIA 30 D‟ABRIL DE 2018, AMB EL NÚMERO 33971,
PRESENTADA PER A. A. L., ACTUANT EN NOM I
REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
CINC CARRERS DE SANTA EULÀLIA DE L‟HOSPITALET

Al·legació primera
Pel que fa a la demanda de la creació d'un equip que inspeccioni el
compliment de la regulació i la detecció d'habitatges d‘ús turístic sense
llicència, que seria susceptible de ser cobert mitjançant Plans
d'Ocupació, amb unes magnituds fixades segons la realitat turística de
cada barri; es desestima perquè aquesta demana ateny una regulació
de caràcter aliè a la competència de regulació urbanística que li
pertoca a la MPGM.
Al·legació segona
Pel que fa a la demanda d‘ampliació de la zonificació del planejament
urbanístic en funció de les necessitats de cada zona de la ciutat i
establir una diferenciació de regulació per a diferents zones de la ciutat
segons les seves característiques; es desestima, perquè es considera
que cal una regulació que abasti expressament totes aquelles zones
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urbanístiques en sòl classificat d'urbà on s'admet l'ús d'habitatge i/o
l'ús residencial, ja que s‘està regulant un nou ús no previst en la
normativa del PGM, tal i com s‘ha exposat en la resposta a les
al·legacions presentades per APARTUR, que es donen aquí per
reproduïdes. Aquesta resposta es complementa amb la realitzada en
la següent al·legació tercera.
Al·legació tercera
Pel que fa a l‘establiment d‘un topall de llicències d'habitatges d‘ús
turístic i de places hoteleres per barri en concordança amb les
necessitats i demandes d'habitatge de la població; es desestima,
perquè es considera que les condicions d‘emplaçament regulades en
la Normativa de la MPGM són suficients, des d‘un punt de vista
urbanístic, per moderar el ritme de sol·licituds d‘implantació i que, per
tant, no és necessari fixar ràtios per establir llindars màxims per limitar
la implantació d‘habitatges d‘ús turístic.
En qualsevol cas, l‘Ajuntament, dins de les seves funcions ordinàries,
mantindrà actualitzat un registre continu i específic sobre la
implantació d‘habitatges d‘ús turístic a L‘Hospitalet i en el cas que es
constatés un increment desmesurat de les sol·licituds es podria
estudiar la possibilitat de tornar a modificar el planejament urbanístic
per tal d‘incorporar una ràtio o llindar per limitar el nombre
d‘implantacions, bé per al conjunt de la ciutat o bé en un barri o barris
determinats.
Al·legació quarta
Pel que fa a la creació d'un cens públic de les propietats verticals, atès
que són les que tenen major possibilitat d'emplaçar-hi habitatges d‘ús
turístic; es desestima, perquè la creació d'un cens públic de les
propietats verticals no pertoca a la MPGM, que només pot establir
determinacions en matèria urbanística.
Això no obsta perquè, com s‘ha exposat en la resposta a l‘anterior
al·legació tercera, l‘Ajuntament, dins de les seves funcions ordinàries
mantingui actualitzat un registre continu i específic sobre la implantació
d‘habitatges d‘ús turístic a L‘Hospitalet.
Al·legació cinquena
Pel que fa a la previsió de mesures contra l'expulsió del veïnat de
blocs de propietat vertical, comprometent-se al reallotjament de les
famílies en cas de transformació de l'ús de l'habitatge; es desestima,
perquè l‘establiment de mesures d‘aquest tipus no pertoca a la MPGM,
que només pot normar determinacions en matèria urbanística. Per
tant, tot i que caldria que les administracions, entre les quals la local en
el marc de les seves competències, estiguessin atentes per estudiar
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mecanismes tendents a evitar l'expulsió del veïnat de blocs de
propietat vertical i es comprometés al reallotjament de les famílies
afectades en cas de transformació de l'ús de l'habitatge, no és la
MPGM la figura adequada per establir regulació per aconseguir-ho.
Al·legació sisena
Pel que fa a la demanda de la creació de canals eficients i eficaços
entre l'Oficina d'Habitatge les agències de la propietat immobiliària,
reforçant les competències de l'ens municipal, i la creació de
mecanismes de coordinació metropolitana per abordar aquest fet de
forma integral i integradora; es desestima, perquè aquestes accions no
pertoquen a les competències reguladores de la MPGM, que només
pot establir determinacions en matèria urbanística.
Al·legació setena
Pel que fa a la inclusió de l'ús turístic d'estances dins de residències
permanents sense llicència un màxim de 90 dies a l'any; es desestima,
perquè aquesta inclusió seria contradictòria amb el sentit general de la
regulació urbanística que introdueix la present MPGM, així com amb
algunes de les pròpies manifestacions i demandes anteriors de
l‘al·legant i, encara més, aliena al marc legal general establert,
bàsicament, en el Decret 159/2012, de 20 de novembre,
d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.
VISTOS els informes tècnics i jurídics favorables emesos pels serveis de l‘Agència
de Desenvolupament Urbà del nou text de Modificació del Pla General Metropolità
per a la regulació de les condicions d‘emplaçament dels habitatges d‘ús turístic i
dels establiments destinats a allotjament temporal al municipi de L‘Hospitalet de
Llobregat, considerant que les modificacions i ajustos introduïts en la Modificació
del Pla General Metropolità, no substancials i per tant no alteren els objectius i
solucions del projecte aprovat inicialment, de conformitat amb el que estableix
l‘article 112.2 del Decret 305/2006m de 18 de juliol.
ATÈS que la competència per a l‘adopció de l‘acord municipal recau en el Ple de
l‘Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta, que requereix l‘article 123.1.i) i
2) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.
El Ple, a proposta del Tinent, titular de l‘Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDEN
De conformitat amb l‘informe tècnic i jurídic transcrit a la part expositiva d‘aquest
dictamen i que es dona per reproduït com a motivació dels acords que a continuació
s‘exposen, s‘adopten els següents:
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PRIMER.- En relació a les al·legacions presentades per l‘Associació d‘Apartaments
Turístics de Barcelona (APARTUR):
a) ESTIMAR l‘al·legació tercera en el sentit de suprimir la referència a la
instrucció tècnica complementària sobre condicions de prevenció i seguretat en
cas d‘incendi en els habitatges d‘ús turístic, i en conseqüència suprimir de
l‘article cinc de la normativa de la MPGM, la referència a aquesta instrucció, que
no ha estat aprovada ni publicada al DOGC.
b) ESTIMAR, en part, l‘al·legació sisena, quedant redactat l‘article vuit, punt
quatre, de la normativa de la MPGM de la següent manera: “Quan un edifici
tingui més d‟una escala, s‟autoritzarà, per part de l‟Ajuntament, que una o vàries
escales es puguin destinar exclusivament a habitatge d‟ús turístic, sempre i quan
l‟escala o escales tinguin accés independent a la via pública”.
c) ESTIMAR, en part, l‘al·legació vuitena, quedant redactat l‘article vuit punt set
de la normativa de la MPGM de la següent manera: “Els habitatges d‟ús turístic
es circumscriuran als àmbits que assenyalin els corresponents títols habilitants.
Els seus estadants podran utilitzar per motius funcionals, de necessitat els
elements comuns de l‟edifici com vestíbuls, escales, ascensors, etc. En cas que
vulguin emprar altres espais comuns com poden ésser terrasses, terrats, locals o
espais comunitaris, que no siguin privatius de l‟element que es destina a
habitatge d‟ús turístic, caldrà obtenir el títol habilitant que es correspongui
segons l‟ús que se‟ls doni”.
d) ESTIMAR, en part, l‘al·legació novena i en conseqüència modificar l‘article
dotze de la normativa que queda redactat de la següent forma: “La dotació
d‟aparcament corresponent a la implantació de nova planta o per canvi d‟ús
general d‟un edifici cap a habitatges d‟ús turístic i/o cap a establiments destinats
a allotjament temporal serà establerta segons determina el Text Refós de la
Modificació de la normativa urbanística del PGM referent als aparcaments del
terme municipal de L‟Hospitalet de Llobregat, aprovada definitivament el 23 de
maig de 2000 pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya. A tals efectes, els habitatges d‟ús turístic tindran la
mateixa consideració que la resta dels habitatges familiars principals o
secundaris”.
e) DESESTIMAR la resta d‘al·legacions.

SEGON.- En relació a les al·legacions presentades pel Sr. Khristian Giménez
Márquez, actuant en nom i representació del Grup Municipal CUP-Poble Actiu,
s‘acorda el següent:
a) ESTIMAR l‘al·legació primera i en aquest sentit, es completa l‘article tres de
les normes urbanístiques de la MPGM fent menció explícita del decret 141/2012,
de 30 d‘octubre, pel que es regulen les condicions mínimes d‘habitabilitat dels
habitatges i la cèdula d‘habitabilitat.
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b) DESESTIMAR la resta d‘al·legacions.

TERCER.- En relació a les al·legacions presentades per la Sra. A. A. L., actuant en
nom i representació de l‘entitat Associació de Veïns Cinc Carrers de Santa Eulàlia.
a) DESESTIMAR la totalitat de les al·legacions.
QUART.- En relació a l‘escrit extemporani presentat pel Sr. F. J. V., Coordinador del
Grup Municipal d‘ICV-EUIA-Pirates, procedeix CORREGIR les errades materials o
de fet, apreciades en el text sotmès a informació pública. Aquestes rectificacions
s‘han dut a terme de conformitat amb el què disposa l‘article 109.2 de la Llei
39/2015, d‘1 d‘octubre de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques, que preveu que les administracions públiques podran rectificar, en
qualsevol moment, els seus errors materials, d‘ofici o a instància de part, tal com es
recull a l‘informe transcrit a la part expositiva d‘aquest dictamen.
CINQUÈ.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació del Pla General
Metropolità per a la regulació de les condicions d‘emplaçament dels habitatges d‘ús
turístic i dels establiments destinats a allotjament temporal al municipi de
L‘Hospitalet de Llobregat, en un nou text que incorpora les adequacions resultants
de les al·legacions que han estat estimades. Les adequacions introduïdes, a
conseqüència de les al·legacions presentades, no suposen cap canvi substancial al
document de planejament inicialment aprovat, i per tant no requereix el tràmit de
segona informació pública.
SISÈ.- TRAMETRE el projecte aprovat en l‘anterior acord amb còpia de l‘expedient
administratiu, a la Direcció General d‘ordenació del Territori i Urbanisme del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la
seva aprovació definitiva.
HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 6.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI K. G., P PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA
(EXP. 15388 /2018).
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova 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; dels representants d‘ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 1 vot en contra del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i amb 11 vots d‟abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
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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 del PP, Sr./Sra. Pedro
Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l‘acord
següent:
Atès que en data 5 d‘abril de 2018, nº 146 de registre d‘entrada al servei de
Recursos Humans, el Sr. P. K. G., amb XXXXXXXXXXXXXX, funcionari de carrera,
formula declaració d‘activitats mitjançant la qual sol·licita poder exercir les activitats
de psicoteràpia-coaching i músic, per compte pròpi els dilluns i dimecres de 18 h a
21 h, dissabtes matí de 9 h a 14 h i divendres i dissabtes de 21 h a 23 h, per un
total de 15 hores a la setmana.
Atès que la cap de servei de Benestar Social emet informe en data 25 d‘abril de
2018 en el que manifesta que el Sr. P. K. G. té un horari setmanal de 35 hores en
horari habitual de matins i una tarda, no suposant pel servei cap inconvenient la
petició de compatibilitat ja que aquestes activitats es realitzen fora del municipi on
treballa i no es relacionen directament amb les seves tasques.
Atès que en informe de 4 de juny de 2018 la cap de servei de Benestar Social
afegeix que l‘horari setmanal, el compleix habitualment pels matins de 8.45 hores
fins les 15 hores i la tarda de dimarts o dijous de 16.15 hores i fins les 20 hores en
funció de les necessitats de servei.
Atès que la cap de secció de Gestió de Personal fa constar el 3 de maig de 2018
que dels antecedents que consten en el servei de Recursos Humans resulta que el
funcionari P. K. G. presta els seus serveis amb una jornada de 35 h setmanals de
dilluns a divendres, en horari de matí i una tarda a la setmana amb la modalitat
d‘horari de conciliació.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l‘Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‘incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‘incompatibilitats del personal al servei de
l‘Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s‘aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l‘article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l‘Administració no podrà exercir entre les quals no es troben les activitats de
psicoteràpia-coaching i músic.
Atès que aquestes activitats tampoc es troben dins de les activitats permeses i que
no necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l‘article 2 de la LIPC ni de
l‘article 322 del RPEL.
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Respecte de la limitació de la jornada horària l‘article 12 LIPC i l‘article 329.2 RPEL
disposen que en cap cas la suma de jornades de l‘activitat pública i privada no pot
superar la jornada ordinària de l‘Administració incrementada en un 50%.
Atès que el sol·licitant ha manifestat que el temps que dedicarà a la segona activitat
és de 15 hores setmanals, no supera el límit legal.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s‘ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‘estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l‘Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l‘horari quedant condicionada a l‘estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l‘interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L‘interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‘exercici de
l‘activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l‘Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‘aplicació al règim
d‘incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l‘exercici d‘una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s‘ha d‘estar al que estableix l‘article 24 de la Llei 39/2015, d‘1 d‘octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s‘ha notificat resolució expressa,
legitima a l‘interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‘ article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d‘autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s‘ha de fer
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públiques.
Vistos els informes de la cap de servei de Benestar Social.
Vist l‘informe de l‘assessora jurídica de RRHH.
Vist l‘article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‘aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l‘article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‘ incompatibilitats del personal al servei de
l‘Administració de la Generalitat que disposen que l‘òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l‘Ajuntament.
Vist l‘article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‘incompatibilitats del
personal al servei de l‘Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l‘Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‘Alcaldia titular de l‘Àrea d‘Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 5 d‘abril de 2018 de febrer al Sr. P. K.
G. la compatibilitat per exercir les activitats de psicoteràpia-coaching i músic, per
compte pròpia, amb una dedicació de dilluns i dimecres de 18 h a 21 h, dissabtes
matí de 9 h a 14 h i divendres i dissabtes de 21 h a 23 h, per un total de 15 hores a
la setmana.
SEGON.- L‘exercici de l‘activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L‘activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d‘aquest
Ajuntament, ni comprometre la imparcialitat e independència del funcionari ni
impedir o menyscabar l‘estricte compliment dels seus deures o perjudicar els
interessos generals.
b) L‘exercici de l‘activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de
treball ni l‘horari del funcionari, restant condicionada la seva validesa a
l‘estricte compliment de la jornada i l‘horari del lloc de treball que ocupa en
aquest ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs
del termini autoritzat i també cas que el funcionari canvi de lloc de treball o
es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l‘exercici de l‘activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable
sobre incompatibilitats del personal funcionari al servei d‘aquesta
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administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‘art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a la Direcció de Serveis de Benestar i Drets
Socials (Servei de Benestar Social) i al Servei d‘Organització i Projectes de Millora.
ACORD 7.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI P. C., S. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA
(EXP. 17940/2018).
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova 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; dels representants d‘ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 12 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; dels
representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro
Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i
del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se l‘acord següent:
Atès que en data 14 de març de 2018, nº 21765 de registre d‘entrada al servei de
Recursos Humans, el Sr. S. P. C., amb XXXXXXXXXXXXXXXX formula declaració
d‘activitats mitjançant la qual sol·licita poder exercir l‘activitat d‘advocat per compte
propi, en horari de dilluns a divendres de 9.30 a 13 hores.
Atès que la cap de secció de Gestió de Personal fa constar que el Sr. P. és
funcionari de carrera, agent de la Guàrdia Urbana, prestant els seus serveis en una
jornada de 1647 hores anuals, 40 hores setmanals i percep el complement salarial
de factor d‘incompatibilitat.
Atès que l‘Intendent Major, cap de la Guàrdia Urbana emet informe el 21 de juny de
2018 en el que posa de manifest que l‘agent S. P. C., està assignat al torn de nit,
amb horari de 22.00 h a 6.00 h amb rotació de cap de setmana, per cada dos caps
de setmana festius, un cap de setmana treballant.
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Atès que la legislació d‘aplicació al règim d‘incompatibilitats a que es troben
subjectes els cossos de la policia local de Catalunya ve determinada per l‘article 6.7
de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l‘Estat
(LOFCSE), segons el qual la pertinença a les Forces i Cossos de Seguretat és
causa d‘incompatibilitat per al desenvolupament de qualsevol altre activitat pública o
privada llevat d‘aquelles exceptuades de la legislació sobre incompatibilitats i per
l‘article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya (LPLC)
que estableix una regulació en el mateix sentit.
Atès que la jurisprudència del Tribunal Suprem en les sentències de 17 febrer de
2011, rec. 908/2010, de 5 de maig de 2011, rec 244/2010 i 16 febrer de 2012, rec.
6651/2010 ha manifestat que la remissió feta per la LOFCS s‘ha d‘entendre al
conjunt de la legislació sobre incompatibilitats.
Atès que en conseqüència, el règim jurídic aplicable a la policia local és la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d‘incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques (LI), com a llei bàsica, la Llei 21/1987, de 26 de
desembre, d‘incompatibilitats del personal al servei de les administració de la
Generalitat de Catalunya (LIPC), i el Reglament del personal al servei de les entitats
locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, regula el règim
d‘incompatibilitats (RPEL).
Atès que l‘article 11 LIPC estableix quines són les activitats que el personal
comprès en l‘àmbit d‘aplicació de la mateixa no podrà exercir, entre les quals no es
troba la d‘exercici de l‘advocacia per compte propi.
Atès que per altra banda, aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats
permeses i que no necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l‘article 2
de la LIPC ni a l‘article 322 del RPEL.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l‘article 12 LIPC i l‘article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l‘activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l‘Administració incrementada un 50%.
Atès que per l‘exposat es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s‘ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‘estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat com a
policia local a l‘Ajuntament.
- No pot exercir en l‘Hospitalet.
- No pot portar assumptes en contra de l‘ajuntament de l‘Hospitalet.
- No pot modificar la jornada de treball i l‘horari i queda condicionada a l‘estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
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l‘interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L‘interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‘exercici de
l‘activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l‘Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‘aplicació al règim
d‘incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL determinen que l‘exercici d‘una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que respecte a les limitacions en el règim retributiu, l‘article 14 de la LIPC
disposa que no es podrà reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de
treball que comportin la percepció d‘un complement específic pel factor
d‘incompatibilitat o per concepte equiparable.
Atès que la policia local d‘aquest Ajuntament percep dins del complement específic
el factor d‘incompatibilitat, motiu pel qual aquest no s‘haurà d‘abonar mentre es
mantingui vigent l‘autorització de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LI ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s‘ha d‘estar al que estableix l‘article 24 de la Llei 39/2015, d‘1 d‘octubre del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques segons el qual en
els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini màxim
establert pel procediment en qüestió no s‘ha notificat resolució expressa, legitima a
l‘interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, llevat
de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret Comunitari o de Dret
Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‘article 8.1 g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern determina que les resolucions
d‘autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públic
s‘han de fer públiques.
Vist l‘informe l‘Intendent Major, Cap de la Guàrdia Urbana.
Vist l‘informe de l‘assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l‘article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‘incompatibilitats del
personal al servei de l‘Administració de la Generalitat i l‘article 333 a) del Reglament
del personal al servei de l‘Administració local, aprovat per Decret 214/1990, de 30
de juliol atorga la competència per reconèixer la compatibilitat al Ple de
l‘Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‘Alcaldia, titular de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
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PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 14 de març de 2018 al Sr. S. P. C. la
compatibilitat per a l‘exercici de l‘advocacia per compte propi, amb una dedicació
horària de dilluns a divendres de 9.30 a 13 hores, en tant la declaració de
compatibilitat no afecta a l‘horari de treball.
SEGON.- DEIXAR d‘abonar al Sr. S. P. C. el factor d‘incompatibilitat del
complement específic mentre es mantingui vigent el reconeixement de
compatibilitat.
TERCER.- L‘exercici de l‘activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L‘activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d‘aquest
Ajuntament, ni comprometre la imparcialitat e independència del funcionari ni
impedir o menyscabar l‘estricte compliment dels seus deures o perjudicar els
interessos generals.
b) No pot desenvolupar l‘exercici de l‘advocacia en aquells assumptes que
estiguin relacionats amb la seva activitat com a policia local a l‘Ajuntament.
c) No pot exercir a l‘Hospitalet.
d) No pot portar assumptes en contra de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet.
e) L‘exercici de l‘activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de
treball ni l‘horari del funcionari, restant condicionada la seva validesa a
l‘estricte compliment de la jornada i l‘horari del lloc de treball que ocupa en
aquest ajuntament.
f) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs
del termini autoritzat i també cas que el funcionari canvi de lloc de treball o es
modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
g) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l‘exercici de l‘activitat privada.
h) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable
sobre incompatibilitats del personal funcionari al servei d‘aquesta
administració.
QUART.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‘art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
CINQUÈ.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
SISÈ.- Traslladar el present acord a la Direcció de Serveis de Seguretat
Convivència i Civisme (Guàrdia Urbana), al Servei de Recursos Humans (Nòmines)
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i al Servei d‘Organització i Projectes de Millora.
ACORD 8.- RELATIU A L‟APROVACIÓ DE L‟EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 41 DEL PRESSUPOST DE L‟AJUNTAMENT PER A L‟EXERCICI
2018, CORRESPONENT A L‟EXPEDIENT 111/2018, EN LA MODALITAT DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI (EXP. 14604/2018).
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 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 la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i de la REGIDORA i
REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza;
i amb 8 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; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l‘acord següent:
ATÈS el pressupost de l‘Ajuntament per a l‘exercici 2018, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2017.
VISTA la resolució núm. 500/2018 de data 26 de gener de 2018, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‘aquesta administració
municipal per a l‘exercici 2018, en data 19 de gener de 2018.
ATÈS l‘expedient incoat d‘autorització de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari
d‘acord amb el que es preveu a l‘article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‘ha seguit el que disposa
l‘article 5.2 de les Bases d‘Execució del pressupost general per a l‘exercici 2018,
que determina les atribucions de l‘Ajuntament Ple d‘acord amb el que estableix
l‘article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‘informe favorable amb recomanacions, número 42/2018, de la Intervenció
General.
El Ple, a proposta del Tinent d‘Alcaldia, titular de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA :
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PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 41 del pressupost de
l‘ajuntament per a l‘exercici 2018, corresponent a l‘expedient 111/2018 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (23.700,00 euros) d‘acord amb
el detall que figura a l‘expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
108.308.700,44
10.604.664,49
25.671.893,64
80.596.312,42
2.329.350,00
0,00
13.739.079,01
0,00
9.150.000,00
250.400.000,00
INICIAL
83.801.283,58
103.631.168,42
3.017.000,00
15.599.209,27
500.000,00
22.889.079,01
6.112.259,72
0,00
14.850.000,00
250.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
980.777,67
0,00
6.204.663,42
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
7.184.466,51
0,00
36.211.038,69
0,00
9.613.964,88
0,00
61.720.970,01
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.234.363,65
0,00
3.055.535,57
-15.700,00
-994.312,31
0,00
651.726,52
15.700,00
0,00
0,00
51.691.178,03
0,00
1.799.958,05
0,00
0,00
0,00
282.520,50
0,00
61.720.970,01
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
26.652.671,31
86.800.975,84
2.329.350,00
1.526.058,84
20.923.545,52
36.211.038,69
18.763.964,88
312.120.970,01
DEFINITIU
89.035.647,23
106.671.003,99
2.022.687,69
16.266.635,79
500.000,00
74.580.257,04
7.912.217,77
0,00
15.132.520,50
312.120.970,01

Les subvencions nominatives incloses en la present modificació de crèdits, als
efectes del que s‘estableix a l‘article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, es recullen en el detall
següent :
Aplicació
pressupostària

DENOMINACIÓ

04 3250 488 02 12 Subvenció a families i institucions. Conveni Fundació Bosch i Gimpera
Subvenció a families i institucions. Centre educatiu Esclat. Projecte
04 3260 488 02 02
atenció psicoterapèutica a joves
Subvenció a families i institucions. Associació per a la Joventut,
04 3260 488 02 03
Adolescents i Projectes per a la infància

IMPORT
15.700,00
6.000,00
2.000,00

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‘expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‘hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‘article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l‘acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
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ACORD 9.DE CRÈDIT
L‟EXERCICI
MODALITAT
19075/2018).

RELATIU A L‟APROVACIÓ DE L‟EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
NÚM. 48 DEL PRESSUPOST DE L‟AJUNTAMENT PER A
2018, CORRESPONENT A L‟EXPEDIENT 116/2018, EN LA
DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI (EXP.

Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 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; i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i 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; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez; i amb 8 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; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i del REGIDOR NO ADSCRIT
Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l‘acord següent:
ATÈS el pressupost de l‘Ajuntament per a l‘exercici 2018, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2017.
VISTA la resolució núm. 500/2018 de data 26 de gener de 2018, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‘aquesta administració
municipal per a l‘exercici 2018, en data 19 de gener de 2018.
ATÈS l‘expedient incoat d‘autorització de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari
d‘acord amb el que es preveu a l‘article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‘ha seguit el que disposa
l‘article 5.2 de les Bases d‘Execució del pressupost general per a l‘exercici 2018,
que determina les atribucions de l‘Ajuntament Ple d‘acord amb el que estableix
l‘article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‘informe favorable amb recomanacions, número 53/2018, de la Intervenció
General.
El Ple, a proposta del Tinent d‘Alcaldia, titular de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
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ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 48 del pressupost de
l‘ajuntament per a l‘exercici 2018, corresponent a l‘expedient 116/2018 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (500.000,00 euros) d‘acord
amb el detall que figura a l‘expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
108.308.700,44
10.604.664,49
25.671.893,64
80.596.312,42
2.329.350,00
0,00
13.739.079,01
0,00
9.150.000,00
250.400.000,00
INICIAL
83.801.283,58
103.631.168,42
3.017.000,00
15.599.209,27
500.000,00
22.889.079,01
6.112.259,72
0,00
14.850.000,00
250.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
1.780.777,67
0,00
6.886.835,16
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
7.184.466,51
0,00
36.211.038,69
0,00
9.613.964,88
0,00
63.203.141,75
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.441.548,65
0,00
2.967.460,83
500.000,00
-994.312,31
0,00
1.214.788,00
0,00
0,00
-500.000,00
52.491.178,03
0,00
1.799.958,05
0,00
0,00
0,00
282.520,50
0,00
63.203.141,75
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
27.452.671,31
87.483.147,58
2.329.350,00
1.526.058,84
20.923.545,52
36.211.038,69
18.763.964,88
313.603.141,75
DEFINITIU
89.242.832,23
107.098.629,25
2.022.687,69
16.813.997,27
0,00
75.380.257,04
7.912.217,77
0,00
15.132.520,50
313.603.141,75

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‘expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‘hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‘article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l‘acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 10.- RELATIU A L‟APROVACIÓ DE L‟EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 51 DEL PRESSUPOST DE L‟AJUNTAMENT PER A
L‟EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 144-145-148 I 150/2018,
EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT (EXP. 19882/2018).
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

…/…

64

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 la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i de la REGIDORA i
REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza;
i amb 4 vots d‟abstenció dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i del
REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se l‘acord següent:
ATÈS el pressupost de l‘Ajuntament per a l‘exercici 2018, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2017.
VISTA la resolució núm. 500/2018 de data 26 de gener de 2018, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‘aquesta administració
municipal per a l‘exercici 2018, en data 19 de gener de 2018.
ATÈS l‘expedient incoat d‘autorització de Transferència de Crèdit d‘acord amb el
que es preveu a l‘article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‘ha seguit el que disposa
l‘article 5.2 de les Bases d‘Execució del pressupost general per a l‘exercici 2018,
que determina les atribucions de l‘Ajuntament Ple d‘acord amb el que estableix
l‘article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‘informe favorable amb recomanacions, número 54/2018, de la Intervenció
General.
El Ple, a proposta del Tinent d‘Alcaldia, titular de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 51 del pressupost de
l‘ajuntament per a l‘exercici 2018, corresponent als expedients 144-145-148 i
150/2018 en la modalitat de Transferència de Crèdit (180.200,00 euros) d‘acord
amb el detall que figura a l‘expedient i amb el resum següent :
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INICIAL

ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

108.308.700,44
10.604.664,49
25.671.893,64
80.596.312,42
2.329.350,00
0,00
13.739.079,01
0,00
9.150.000,00
250.400.000,00
INICIAL

ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

83.801.283,58
103.631.168,42
3.017.000,00
15.599.209,27
500.000,00
22.889.079,01
6.112.259,72
0,00
14.850.000,00
250.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
1.780.777,67
0,00
6.886.835,16
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
7.184.466,51
0,00
36.211.038,69
0,00
9.613.964,88
0,00
63.203.141,75
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.441.548,65
0,00
3.457.360,83
-100.000,00
-994.312,31
-80.200,00
1.224.888,00
180.200,00
-500.000,00
0,00
52.491.178,03
0,00
1.799.958,05
0,00
0,00
0,00
282.520,50
0,00
63.203.141,75
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
27.452.671,31
87.483.147,58
2.329.350,00
1.526.058,84
20.923.545,52
36.211.038,69
18.763.964,88
313.603.141,75
DEFINITIU
89.242.832,23
106.988.529,25
1.942.487,69
17.004.297,27
0,00
75.380.257,04
7.912.217,77
0,00
15.132.520,50
313.603.141,75

L‘import de les subvencions nominatives incloses en la present modificació de
crèdits, als efectes del que s‘estableix a l‘article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es recullen
en el detall següent :
Aplicació
DENOMINACIÓ
pressupostària
04 2313 488 02 00 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. Creu Roja
04 2313 488 02 01 Subvenció a projecte Gestimul Fundació Privada Santa Eulàlia
Aplicació
pressupostaria

DENOMINACIÓ

02 3341 488 03 00

Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre. Associació
cultural GAMELAB

Aplicació
pressupostaria

DENOMINACIÓ

07 9251 488 02 00

Subvenció a families i institucions sense ànim de lucre Creu Roja
Projecte Horts Socials

IMPORT

Crèdit Definitiu

10.000,00
7.200,00

195.000,00
42.000,00

IMPORT

Crèdit Definitiu

60.000,00

60.000,00

IMPORT

Crèdit Definitiu

3.000,00

6.000,00
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Aplicació
DENOMINACIÓ
pressupostària
04 3340 488 02 00 Subv. Families i institucions sense ànim de lucre. Assoc.
Educativa Itaca
04 3340 488 02 05 Transf a families i institucions sense ànim de lucre Centre
d'esplai Xixell
04 3340 488 02 06 Transf a families i institucions sense ànim de lucre Centre
Educatiu Esclat
04 3340 488 02 07 Transf a families i institucions sense ànim de lucre
Associació Club d'Esplai La Florida
04 3340 488 02 08 Transf a families i institucions sense ànim de lucre
Associació Club d'Esplai Pubilla Casas Can Vidalet
04 3340 488 02 09 Transf a families i institucions sense ànim de lucre Club
infantil i Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons
04 3340 489 02 11 Transf a families i institucions sense ànim de lucre
Fundació Catalana de l'Esplai (Can Serra)
04 3340 489 02 14 Transf a families i institucions sense ànim de lucre
Fundació La Vinya Acció Social (Bocins)

IMPORT

Crèdit Definitiu

31.405,00

125.211,00

7.961,00

53.217,00

7.638,00

71.638,00

18.544,00

123.544,00

9.001,00

99.270,00

17.984,00

92.953,00

4.270,00

24.270,00

3.197,00

22.402,00

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‘expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‘hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‘article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l‘acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 11.- RELATIU A L‟APROVACIÓ DE L‟EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 52 DEL PRESSUPOST DE L‟AJUNTAMENT PER A
L‟EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 139-142-143 I 146/2018,
EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT (EXP. 19892/2018).
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 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; i de la
REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael
Jiménez Ariza; i amb 5 vots d‟abstenció dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro
Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i
del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se l‘acord següent:
ATÈS el pressupost de l‘Ajuntament per a l‘exercici 2018, aprovat inicialment pel
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Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2017.
VISTA la resolució núm. 500/2018 de data 26 de gener de 2018, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‘aquesta administració
municipal per a l‘exercici 2018, en data 19 de gener de 2018.
ATÈS l‘expedient incoat d‘autorització de Transferència de Crèdit d‘acord amb el
que es preveu a l‘article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‘ha seguit el que disposa
l‘article 5.2 de les Bases d‘Execució del pressupost general per a l‘exercici 2018,
que determina les atribucions de l‘Ajuntament Ple d‘acord amb el que estableix
l‘article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‘informe favorable amb recomanacions, número 54/2018, de la Intervenció
General.
El Ple, a proposta del Tinent d‘Alcaldia, titular de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 52 del pressupost de
l‘ajuntament per a l‘exercici 2018, corresponent als expedients 139-142-143 i
146/2018 en la modalitat de Transferència de Crèdit (441.640,00 euros) d‘acord
amb el detall que figura a l‘expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
108.308.700,44
10.604.664,49
25.671.893,64
80.596.312,42
2.329.350,00
0,00
13.739.079,01
0,00
9.150.000,00
250.400.000,00
INICIAL
83.801.283,58
103.631.168,42
3.017.000,00
15.599.209,27
500.000,00
22.889.079,01
6.112.259,72
0,00
14.850.000,00
250.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
1.780.777,67
0,00
6.886.835,16
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
7.184.466,51
0,00
36.211.038,69
0,00
9.613.964,88
0,00
63.203.141,75
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.441.548,65
0,00
3.357.360,83
24.360,00
-1.074.512,31
-433.000,00
1.405.088,00
408.640,00
-500.000,00
0,00
52.491.178,03
0,00
1.799.958,05
0,00
0,00
0,00
282.520,50
0,00
63.203.141,75
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
27.452.671,31
87.483.147,58
2.329.350,00
1.526.058,84
20.923.545,52
36.211.038,69
18.763.964,88
313.603.141,75
DEFINITIU
89.242.832,23
107.012.889,25
1.509.487,69
17.412.937,27
0,00
75.380.257,04
7.912.217,77
0,00
15.132.520,50
313.603.141,75
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L‘import de les subvencions nominatives incloses en la present modificació de
crèdits, als efectes del que s‘estableix a l‘article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es recullen
en el detall següent :
Aplicació
Pressupostària
04 2311 480 00 01

Descripció

Import

Crèdit definitiu

Ajudes famílies Atenció Primaria - Beques Menjador Consell Comarcal

400.000,00

1.600.000,00

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‘expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‘hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‘article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l‘acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 12.DE CRÈDIT
L‟EXERCICI
MODALITAT
20005/2018)

RELATIU A L‟APROVACIÓ DE L‟EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
NÚM. 53 DEL PRESSUPOST DE L‟AJUNTAMENT PER A
2018, CORRESPONENT A L‟EXPEDIENT 162/2018, EN LA
DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP.

Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 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; i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 5 vots en contra 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; i amb 9 vots
d‟abstenció dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants del
PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants
d‘ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
l‘acord següent:
ATÈS el pressupost de l‘Ajuntament per a l‘exercici 2018, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2017.
VISTA la resolució núm. 500/2018 de data 26 de gener de 2018, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‘aquesta administració
municipal per a l‘exercici 2018, en data 19 de gener de 2018.
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ATÈS l‘expedient incoat d‘autorització de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari
d‘acord amb el que es preveu a l‘article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‘ha seguit el que disposa
l‘article 5.2 de les Bases d‘Execució del pressupost general per a l‘exercici 2018,
que determina les atribucions de l‘Ajuntament Ple d‘acord amb el que estableix
l‘article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‘informe favorable amb recomanacions, número 55/2018, de la Intervenció
General.
El Ple, a proposta del Tinent d‘Alcaldia, titular de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 53 del pressupost de
l‘ajuntament per a l‘exercici 2018, corresponent a l‘expedient 162/2018 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (470.827,28 euros) d‘acord
amb el detall que figura a l‘expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
108.308.700,44
10.604.664,49
25.671.893,64
80.596.312,42
2.329.350,00
0,00
13.739.079,01
0,00
9.150.000,00
250.400.000,00
INICIAL
83.801.283,58
103.631.168,42
3.017.000,00
15.599.209,27
500.000,00
22.889.079,01
6.112.259,72
0,00
14.850.000,00
250.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
1.780.777,67
0,00
6.886.835,16
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
7.184.466,51
0,00
36.211.038,69
0,00
9.613.964,88
0,00
63.203.141,75
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.441.548,65
0,00
3.381.720,83
0,00
-1.507.512,31
0,00
1.813.728,00
0,00
-500.000,00
0,00
52.491.178,03
-45.000,00
1.799.958,05
45.000,00
0,00
0,00
282.520,50
0,00
63.203.141,75
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
27.452.671,31
87.483.147,58
2.329.350,00
1.526.058,84
20.923.545,52
36.211.038,69
18.763.964,88
313.603.141,75
DEFINITIU
89.242.832,23
107.012.889,25
1.509.487,69
17.412.937,27
0,00
75.335.257,04
7.957.217,77
0,00
15.132.520,50
313.603.141,75

SEGON. - APROVAR l‘actualització de l‘Annex d‘Inversions aprovat juntament amb
el pressupost municipal per a l‘exercici 2018, en el sentit d‘afegir els projectes
d‘inversió que s‘han tramitat en el SEGON trimestre de l‘exercici 2018, donant un
ròssec total xifrat en 87.429.242,91 euros, en compliment de l‘article 4.2 de les
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Bases d‘Execució del Pressupost Municipal per a l‘exercici 2018, i que es recullen
en document annex.
TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‘expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‘hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‘article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- ACTUALITZAR l‘annex d‘inversions amb la incorporació dels crèdits
pressupostaris i el seu finançament que són objecte d‘aquesta modificació, segons
el detall següent:
Codi projecte

Descripció

2117 18.2.030032

Material Tècnic Guardia Urbana

221.746,44 €

2118 18.2.03003
2118 18.2.03004

Material Tècnic Guardia Urbana
Material Tècnic servei Tècnic de Mobilitat i Via Pública

120.305,73 €

2118 18.2.03005
2118 18.2.04019

Conveni Plataformes bus
Material Tècnic i instruments de música projecte ROCK'IN

128.775,11 €

2117 18.2.050332

Carril bici Joan Carles i Districte Econòmic

TOTAL

Import

Finançament

Préstec

470.827,28 €

CINQUÈ.- NOTIFICAR l‘acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 13.- RELATIU A L‟APROVACIÓ DE L‟EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 54 DEL PRESSUPOST DE L‟AJUNTAMENT PER A
L‟EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L‟EXPEDIENT 167/2018, EN LA
MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 20120/2018)
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 16 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver 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‘ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i de
la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; amb 4 vots en contra dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; i amb 7 vots d‟abstenció dels
representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro
Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l‘acord
següent:
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ATÈS el pressupost de l‘Ajuntament per a l‘exercici 2018, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2017.
VISTA la resolució núm. 500/2018 de data 26 de gener de 2018, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‘aquesta administració
municipal per a l‘exercici 2018, en data 19 de gener de 2018.
ATÈS l‘expedient incoat d‘autorització de Crèdit extraordinari d‘acord amb el que es
preveu a l‘article 177 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‘ha seguit el que disposa
l‘article 5.2 de les Bases d‘Execució del pressupost general per a l‘exercici 2018,
que determina les atribucions de l‘Ajuntament Ple d‘acord amb el que estableix
l‘article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‘informe favorable amb recomanacions, número 56/2018, de la Intervenció
General.
El Ple, a proposta del Tinent d‘Alcaldia, titular de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 54 del pressupost de
l‘ajuntament per a l‘exercici 2018, corresponent a l‘expedient 167/2018 en la
modalitat de Crèdit extraordinari (6.676.794,09 euros) d‘acord amb el detall que
figura a l‘expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
108.308.700,44
10.604.664,49
25.671.893,64
80.596.312,42
2.329.350,00
0,00
13.739.079,01
0,00
9.150.000,00
250.400.000,00
INICIAL
83.801.283,58
103.631.168,42
3.017.000,00
15.599.209,27
500.000,00
22.889.079,01
6.112.259,72
0,00
14.850.000,00
250.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
1.780.777,67
0,00
6.886.835,16
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
7.184.466,51
0,00
36.211.038,69
0,00
9.613.964,88
6.676.794,09
63.203.141,75
6.676.794,09
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.441.548,65
0,00
3.381.720,83
0,00
-1.507.512,31
0,00
1.813.728,00
0,00
-500.000,00
0,00
52.446.178,03
6.676.794,09
1.844.958,05
0,00
0,00
0,00
282.520,50
0,00
63.203.141,75
6.676.794,09

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
27.452.671,31
87.483.147,58
2.329.350,00
1.526.058,84
20.923.545,52
36.211.038,69
25.440.758,97
320.279.935,84
DEFINITIU
89.242.832,23
107.012.889,25
1.509.487,69
17.412.937,27
0,00
82.012.051,13
7.957.217,77
0,00
15.132.520,50
320.279.935,84
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SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‘expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‘hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‘article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- ACTUALITZAR l‘annex d‘inversions amb la incorporació dels crèdits
pressupostaris i el seu finançament que són objecte d‘aquesta modificació, segons
el detall següent:
Codi projecte

Descripció

2118 18.2.06005

Adquisició locals destinats a lleure

2118 18.2.06005

Adquisició locals destinats a cultura

2118 18.2.06005

Adquisició locals destinats a serveis socials

TOTAL

Import

6.676.794,09 €

Finançament

Préstec

6.676.794,09 €

QUART.- NOTIFICAR l‘acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

ACORD 14.- RELATIU A DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA
A L‟ARTICLE 207 DEL TRLRHL, REFERIDA A L‟EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
D‟AQUEST AJUNTAMENT I DELS MOVIMENTS FINANCERS DE LA
TRESORERIA,
PER
OPERACIONS
PRESSUPOSTÀRIES
I
NO
PRESSUPOSTÀRIES, AIXÍ COM DE LA SITUACIÓ DELS FONS LÍQUIDS DE LA
TRESORERIA, FINS AL 30 DE JUNY DE 2018 (EXP. 18463/2018).
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 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, dóna compte al Ple per al
seu coneixement de l‘avanç de liquidació i l'estat d'execució del Pressupost
d'aquesta Administració i els moviments financers de la Tresoreria per operacions
pressupostàries i no pressupostàries, així com la situació dels seus fons líquids a la
data de 30/06/2018.
VIST l'article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local,
aprovat per RDL 2/2004, de 05/03 (TRLRHL) i la Regla 9 de l‘Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s‘aprova la Instrucció Model Normal
de Comptabilitat Local, per les que es disposa que la Intervenció General de l'Ens
local, per conducte de la Presidència, trametrà al Ple de la mateixa informació sobre
l'execució dels Pressupostos de l'Ajuntament així com dels moviments financers de
la Tresoreria per operacions pressupostàries i no pressupostàries, i de la situació
dels fons líquids de la mateixa en els terminis que així ho estableixi el Ple de
l'Ajuntament.
VISTA la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable d'aquesta
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Administració, la qual depèn orgànicament i funcional de la Intervenció General i
que fou aprovada pel Plenari d'aquesta Administració en data 04/11/2003 i, dintre
de la mateixa, les Regles 36 a 38, ambdues incloses, per la que es regula la
informació a subministrar al Ple d'aquest Ajuntament, en base a allò que disposa
l'article 207 de l'abans esmentat cos legal, en el que s'estableixen els terminis en
que s'ha de subministrar aquesta informació.
El Ple, a proposta del Tinent d‘Alcaldia, titular de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals
i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER. ES DONA PER ASSABENTAT DEL COMPLIMENT de les Regles 36, 37
i 38 de la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable, aprovada pel Ple
d'aquesta Administració en data 04/11/2003, que desenvolupa allò que disposa la
Llei Reguladora de las Haciendas Locales, i recollit a l‘article 207 del Text Refós de
la Llei Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, i la
Regla 52 i ss. de l‘Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s‘aprova la
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, posant-se a l'abast del Plenari
d'aquesta Administració la informació que fa referència a l‘avanç de liquidació i a
l'estat d'execució del Pressupost d'aquesta Administració i els moviments financers
de la Tresoreria per operacions pressupostàries i no pressupostàries, així com la
situació dels seus fons líquids a la data de 30/06/2018.
La informació a què es refereix el dictamen anterior serà subministrada, de
conformitat amb l'acord plenari de 3 de juliol de 1998, en suport òptic, sens perjudici
que a l'expedient que es tramita hi consti la documentació sobre suport paper.
SEGON. TRASLLADI'S, per mitjans electrònics, el present dictamen i els estats
que acompanyen al mateix als/a les portaveus dels grups polítics municipals.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs, quedarien aprovats tots els dictàmens de l‘1 al 14 i passaríem a la
Comissió Permanent de Drets i Territori.

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Drets i Territori, es produeixen les intervencions següents:
La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín, a la Sra. Cristina Santón Ramiro, al Sr. Rafael Jiménez Ariza, i a
continuació a la resta de representants dels grups.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT):
Gracias, Sra. Alcaldesa. A favor de todos.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de tots.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí gràcies. A favor de tots.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Abstenció del 15 al 31; a favor del 32.
SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor de tots.
SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A favor de tots els punts.
SR. ALONSO NAVARRO (PP)
A favor de tots els punts.
SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Primer, voldríem aprofitar també per donar el suport i solidaritat als veïns que han
vingut avui al Ple i perquè han tingut atacs a casa seva. Voldríem des del nostre
grup també donar-les la nostra solidaritat i repetir que no volem feixistes ni aquí ni
enlloc.
Sobre els punts de l‘ordre del dia del 15 al 31 votarem a favor, tot i recordant com ja
hem fet molts cops que creiem que hem d‘avançar en la política animalista
d‘aquesta ciutat. Cada Ple aprovem moltes sancions però sembla ser que la cosa
no es resol i hauríem aflorar altres vies per tal de conscienciar la nostra població
sobretot els que tenen animals de companyia per tal de que això no passi i de que
tots respectem les normes de convivència a la nostra ciutat. Ja hem fet diversos
cops plantejaments en aquest sentit i ens agradaria que poguéssim avançar sobre
aquest tema.
I sobre el punt 32 que és sobre l‘aprovació del conveni de col·laboració entre l‘Àrea
Metropolitana de Barcelona i l‘Ajuntament de L‘Hospitalet per l‘encàrrec de la gestió
del manteniment del parc de Can Buxeres, votarem a favor d‘aquest punt però
esperem que la signatura d‘aquest conveni posi a Can Buxeres en el nivell de
qualitat i manteniment que mereix la ciutadania de L‘Hospitalet. Fa molt de temps
que rebem queixes dels veïns i veïnes sobre el mal estat de conservació del parc
de Can Buxeres. Ens comenten inclús que des que es va fer l‘ampliació, fent
desaparèixer el camí de la fonteta, el parc anterior s‘havia deixat molt de banda en
quant a cura i manteniment.
De fet hi ha algunes deficiències molt greus, els terres de sauló presenten
irregularitats a causa de les pluges, s‘han acumulat terres a la zona dels ponts de
les vies, hi ha embornals taponats per sediments i cables elèctrics que donen llum a
alguns fanals que van lligats de branca en branca dels arbres fins al quadre elèctric,
coses que poden causar situacions de perill. Realment condicions que no creiem
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que siguin acceptables en un dels pocs parcs que tenim a la ciutat, més densament
poblada d‘Europa. Ja no parlem només de la deixadesa també generalitzada en els
treballs de jardineria, que alguns dels xiprers americans que tenim al parc estan en
molt mal estat, podeu passar a donar una volta i ho veureu.
De qui ha estat responsabilitat de l‘estat d‘aquest parc? Esperem que tot això, es
resolgui el més aviat possible, amb aquest conveni, i que no solament es resolgui el
tema a la porta nova, si no a tot el recinte del parc. Moltes gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Nos abstendremos en todos los puntos y votaremos a favor, creo que era el 32.
Bueno y a ver si de verdad, ese parque esta como debe estar porque de verdad es
que está hecho un desastre. Se gastó un montón de dinero en una parte del
parque, en una actuación que estuvo bien, pero más de la mitad del parque, la
parte que da a Can Serra está lamentablemente destrozada, abandonada y con
pocas ganas de hacer nada ahí. Un parque que siempre fue un parque
emblemático ahí en el centro, en esa parte de la ciudad y yo creo que lo tienen
ustedes abandonado, ¿de verdad, eh?. Esperemos que…, no, no se rían, es que es
cierto, el otro día pasé yo por ahí que no me mataba ahí con la…, mire, cuando
llueve, se arman ahí unos socavones que más que socavones, perdóneme la
expresión, son ―socabrones‖, ¿sabe?, porque se va a matar uno allí y no son
capaces de mandar allí a alguien que les pongan un poco de tierra y lo
acondicionen. Cuando fui el otro día al tema de los chicos saharauis que… a
recepción, bueno pues ahí hay que andar, bueno pues un poco con 48 ojos que te
caes, imagínate un anciano que vaya allí a echar un rato y tal…
O sea, de manera de lo tienen ustedes abandonado, Sr. Castro, no me mire así, es
que nosotros estamos aquí para hacer crítica en lo que tenemos que hacer. No se
lamenten en que hagamos la crítica, porque al final, al final, es verdad y algunas
veces le he dicho a usted, Sr. Castro, que hay cosas que usted hace muy bien y
que trabaja mucho, se lo he dicho, pero es que no quiere decir…, a usted no le
puedo yo estar endulzando los oídos siempre, que parece que es lo que pretende,
aunque no le guste a sus compañeros, en este caso, muy mal, ese parque está
hecho un verdadero desastre, abandonado. Por eso votamos a favor, a ver si otra
administración como la AMB, le da lo que se merece a un parque extraordinario, a
un pulmón de la ciudad que está abandonado.
Por tanto, lo votamos a favor. Y sí, Sr. Castro, de verdad, ¿eh?, usted sabe que yo
vuelvo a hacerle un piropo, creo que usted trabaja muy bien, pero no sé si es que le
dan pocos medios, pocas herramientas pero hay una parte de la ciudad que la tiene
usted semi abandonada. No porque a usted le falta voluntad, veo que se desvive
pero me da la sensación de que le tienen amarro un poco los presupuestos y tal.
Me da esa sensación, lo veo ahí porque usted se desvive por aquí buscando la
basura que se desborda…, haciendo fotos, que tal, que cual, pero uno pone
solución. No pone solución y me temo por qué es, me temo por qué es. No tardaré
mucho en explicar en este Pleno porqué creo yo que está pasando cosas con
Fomento, ya verá, estoy recopilando información sí, estoy recopilando información
que tengo ya una base importante, pero todavía quiero esperar un poco para
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cotejar y verlo. Porque aparecen siempre cosas por ahí que parece ser que las
paga Fomento de Construcciones y Contratas y tal y luego en cambio, falla en
algunos servicios. Claro es que esto es un negocio, ¿sabe usted, Sr. Castro? Esto
es un negocio.
Ya le he dado algún toquecito por ahí de vez en cuando que nos vemos tomando
café ya le he dado algún toquecito y tal..., hablamos de cosas pero para que usted
vaya tomando nota y vayan preparando, si puede, una defensa. Porque usted no es
tonto y ya le he dado algún toque.
Mire el parque de ahí, le pese a quien le pese, del Centro, al que nos referimos,
está abandonado, esperemos que ahora con este convenio, la AMB, tenga, bueno,
lo que tiene que tener una administración para tener un parque al servicio de los
ciudadanos en condiciones para su uso. Muchas gracias.
Essent les 18.26 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí gràcies Alcaldessa, bona tarda a tothom. Aquest conveni que avui portem la
proposta signatura, de fet, ja està sent efectiu. L‘Àrea Metropolitana està fent la
gestió d‘aquest parc a petició de l‘Ajuntament des de fa dos anys, perquè era una
manera d‘alliberar recursos de cara que la contracta de parcs i jardins pogués
assolir noves zones verdes que s‘anaven incorporant. Amb aquest conveni
estalviem mig milions d‘euros a l‘any pel manteniment d‘aquest parc. I efectivament,
el manteniment d‘aquest parc no està lo bé que ens agradaria que estigués i raó per
la qual, hem treballat amb l‘Àrea Metropolitana en dos ocasions ja, un canvi fis i tot
d‘equip, primer d‘empresa i desprès d‘equip.
Sr. García, jo li recordo que vostè és Conseller Metropolità i aquestes exigències les
hem traslladat a l‘Àrea Metropolitana que és qui gestiona actualment el parc i
efectivament hi ha insuficiències en la gestió, des d‘aquí, evidentment, prenen bona
nota d‘aquestes qüestions que vostès plantegen com a grups de l‘oposició però
també, ens agradaria deixar clar que, en aquests moments, una altra empresa que
no és Foment que no té res a veure amb Foment, que vostè una bola màgica i ho
lliga tot, però, no, guardi la bola, no funciona. L‘empresa que gestió el parc no és
Foment, no sé que té vostè amb Foment que no..., però Foment no gestiona el
parc. Llavors, estem en aquests moments intentant en aquest segon canvi de gestió
que això funcioni millor i efectivament aquestes situacions que es donen, sobretot,
quan hi ha esllavissades per pluja, es solucionin, eh?, i es millori també, la
jardineria. Aquest és l‘objectiu de l‘equip de govern, no és un objectiu personal meu,
és un objectiu de l‘equip de govern i tenim un equip de gent a parcs i jardins que
està preocupat per aquesta qüestió i que s‘està dedicant a resoldre-ho.
En altre ordre de coses, Sr. García, usted y yo, en este mes, no hemos tomado
ningún café, no hemos hablado una sola vez, recuerdo que estaba el Sr. P. G.
delante y le dije que costaba distinguir de usted cuando era una persona y cuando
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era un personaje. Me cuesta mucho, lo siento, no hay manera, no tengo esa
capacidad, esa bola que usted tiene, yo no la tengo. Por tanto, mire, ni tomamos
café, que no hemos tomado ningún café, ni yo le respondo whatsapps, ni tengo
ningún interés, ningún interés, en estar desmintiendo cada mes que usted y yo
mantenemos no sé qué charlas, en no sé qué sitios, ¿eh? Lo digo porque ya, usted
ya cansa y llega un momento que hombre… Mire, entre usted y yo puede haber una
relación cordial, de grupo, usted plantea cuestiones que a su grupo político le
parecen relevantes para la ciudadanía, nosotros tomamos buena nota y intentamos
mejorar, ese es el papel de la oposición y el papel del Gobierno, es también
escuchar y, por tanto, estamos escuchando sus aportaciones, pero yo le rogaría
que haga aportaciones concretas y no deje aquí, en el aire, esa idea de esas
complicidades porque sencillamente entre su partido y el nuestro hay una diferencia
abismal, en lo ideológico y en lo práctico, abismal. Y entre usted y yo hay una
diferencia abismal en lo ideológico y, por tanto, y es así y yo le respeto sus ideas,
no tengo ningún problema, pero hay una diferencia abismal y por tanto, no me lleve
usted el agua a su molino porque yo no quiero participar de ningún molino que esté
cercano a usted.
Y nos unen algunos cosas, nos unen algunas cosas en común y mire, la historia es
como es, o nos unían algunas cosas en común, porque yo a usted, en lo personal,
no le he tratado prácticamente nunca y en estos momentos, pues ya no nos unen,
pues sencillamente porque hay quien ha tomado otras decisiones, decisiones que
yo no comparto y como no las comparto, óigame, pues yo estoy con mi grupo
municipal, con mi gobierno encabezado por Núria Marín y usted está en la
oposición con un grupo político que se llama Ciudadanos. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna paraula més. Sr. García.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Nuestra relación debe ser cordial, pero no sé porqué usted niega que nosotros
hemos tomado café en más de una vez. No sé porqué usted niega que incluso nos
emplazamos a que a veces no podemos, no!, no!, muchas veces, muchas veces,
hombre!. Es cierto que este mes, es cierto que este mes, no, pero en cualquier
caso, ¿porqué tiene usted que de decir que no toma café conmigo?, si toma. No
pasa nada si sus compañeros no le van a criticar.
En cualquier caso, mire Sr. Castro, cuando yo hago alusiones es cuando yo
pregunto por una cuestión y no me refería a Fomento, evidentemente, o sea, en el
parque de Can Buxeres, me refería a otras cuestiones que le he preguntado y le he
dicho, oiga, me han dicho que las hable con usted, no!, no!, yo eso no lo llevo ¿eh?,
yo eso no lo llevo. Pero en cualquier caso, como para eso hay que tener todavía
esas pruebas y esas cuestiones y estamos en ello, pues no voy a sacar aquí un
tema, cuando realmente no lo tengo al 100%. Pero mire Sr. Castro, no pasa nada
porque usted y yo tengamos unas ciertas confidencias y hablemos de política. No
pasa nada. ¿Por qué tiene usted miedo a que sus compañeros sepan que usted se
ve conmigo y hablamos? No pasa nada y nos vemos. Mire si es que lo puedo
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documentar, ¿me entiende? Mire, en cualquier caso, es bueno que la relación siga
siendo cordial como lo es, es bueno que usted me explique cosas y yo le explique
cosas y que hablemos, más allá si cabe, incluso a veces de la política y de lo que
pensamos y eso lo hacemos y no hay porqué ocultarlo.
A usted parece que le da miedo, le tiene miedo usted a sus compañeros, les tiene
miedo que lo vean hablando conmigo, coma algunas entidades que me han dicho,
cuidadín, cuidadín que habláis mucho con Miguel García oiga! pero si lo que
tenemos que hacer es entendernos.
Mire no pasa nada, Sr. Castro, a usted yo le identifico como una buena persona,
siempre lo he dicho y un hombre trabajador, ¿le molesta que lo diga aquí? Pues lo
voy a decir porque me lo creo. El día que crea lo contrario, también lo diré.
Si usted me lo permite, creo que usted y yo nos llevamos bien y debemos seguir
manteniendo esa cordialidad, no hay porqué, porque si usted tiene cierta, en fin, no
sé…, o le da reparo, no vaya a ser que a lo mejor..., mire usted, no piense en las
listas, Sr. Castro, si usted tiene que tener sitio en cualquier lista, si usted es un buen
concejal.

SRA. ALCALDESSA
No cal…, eh, que …

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sra. Alcaldesa, creo que no vale la pena. En cualquier caso, mire, yo mantengo una
relación o intento mantenerla cordial con todos los grupos de la oposición. Es
nuestro deber, nuestra obligación ética y además creo que es una buena práctica.
Me parece que con su grupo no solamente dialogamos, vamos, yo usted hablo
poco pero con la Sra. Esteban hablo muy a menudo y no tengo ningún problema y
nos discutimos o nos debatimos y con el resto de grupos, pues mire, con
diferencias de criterio pero vamos hablando.
En cualquier caso, le vuelvo a insistir, oiga, dedíquese usted a hacer oposición, a
plantear aquellas cosas que considere que son necesarias que el gobierno ha de
cambiar y el gobierno ya le digo que toma buena nota, pero no nos meta en
determinados vericuetos por los que, al menos yo, no voy a pasar. Gracias.

BENESTAR I DRETS SOCIALS
ACORD 15.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A. J., P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS.
SA044/18. DG (EXP. 9611/2018).
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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 d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, estant absent la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP, adoptantse l‘acord següent:
VIST que, mitjançant Resolució núm. 3170/2018, de 27 d‘abril, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. P. A. J., amb XXXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una infracció greu contra
la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos (no disposar
de la corresponent llicència municipal).
VIST que l‘esmentada resolució va ser notificada a l‘interessat amb data 8.5.2018,
com així consta en la corresponent diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació d‘al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l‘interessat, dintre del termini atorgat a l‘efecte.
ATÈS què a l‘esmentada resolució s‘advertia a l‘imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada
VIST que en la substanciació del procediment s‘han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‘ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
31.05.2018.
VIST l‘informe de l‘Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 05.06.2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.

…/…

80

ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, relacionats en la
resolució d‘iniciació del procediment:
L’interessat no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ Els fets infringeixen el què disposa l‘art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol el Sr. P. A. J., amb XXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr.
P. A. J., amb XXXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia mínima a
imposar per a les infraccions molt greus, segons l‘article 13.5 de la Llei 50/1999 de
23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 16.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R. C., C. R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS.
SA225/17. DG (EXP. 4352/2018).
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 d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, estant absent la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP, adoptantse l‘acord següent:
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VIST que, mitjançant Resolució núm. 1299/2018, de 27 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. C. R. R. C., amb XXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST Que l‘esmentada resolució va ser objecte d‘infructuosos intents de notificació
els dies 8.3.2018 i 13.3.2018; raó per la qual, i als efectes de l‘art 44 de la llei
39/2015, d‘1 d‘octubre LPACAP, es va publicar al BOE del dia 16.4.2018.
VIST que no consta la presentació d‘al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l‘interessat, dintre del termini atorgat a l‘efecte.
ATÈS què a l‘esmentada resolució s‘advertia a l‘imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada
VIST que en la substanciació del procediment s‘han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‘ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
14.05.2018.
VIST l‘informe de l‘Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 22.05.2018.

El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, relacionats en la
resolució d‘iniciació del procediment:
L’interessat no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ Els fets infringeixen el què disposa l‘art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol el Sr. C R. R. C., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr.
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C. R. R. C., amb XXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia mínima
a imposar per a les infraccions molt greus, segons l‘article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 17.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. V. E., S. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS.
SA280/17. DG (EXP. 4360/2018).
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 d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, estant absent la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP, adoptantse l‘acord següent:
VIST que, mitjançant Resolució núm. 1300/2018, de 27 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. S. V. E., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST Que l‘esmentada resolució va ser objecte d‘infructuosos intents de notificació
els dies 12.3.2018 i 15.3.2018; raó per la qual, i als efectes de l‘art 44 de la llei
39/2015, d‘1 d‘octubre LPACAP, es va publicar al BOE del dia 16.4.2018.
VIST que no consta la presentació d‘al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l‘interessat, dintre del termini atorgat a l‘efecte.
ATÈS què a l‘esmentada resolució s‘advertia a l‘imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada
VIST que en la substanciació del procediment s‘han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
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ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‘ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
14.05.2018.
VIST l‘informe de l‘Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 22.05.2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, relacionats en la
resolució d‘iniciació del procediment:
L’interessat no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ Els fets infringeixen el què disposa l‘art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol el Sr. S. V. E., amb XXXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr.
S. V. E., amb XXXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia mínima a
imposar per a les infraccions molt greus, segons l‘article 13.5 de la Llei 50/1999 de
23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 18.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. D. F., V. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS.
SA279/17. DG (EXP. 4332/2018).
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 d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
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representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, estant absent la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP, adoptantse l‘acord següent:
VIST que, mitjançant Resolució núm. 1297/2018, de 27 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. V. D. F., amb XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST Que l‘esmentada resolució va ser objecte d‘infructuosos intents de notificació
els dies 9.3.2018 i 13.3.2018; raó per la qual, i als efectes de l‘art 44 de la llei
39/2015, d‘1 d‘octubre LPACAP, es va publicar al BOE del dia 16.4.2018.
VIST que no consta la presentació d‘al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l‘interessat, dintre del termini atorgat a l‘efecte.
ATÈS què a l‘esmentada resolució s‘advertia a l‘imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada
VIST que en la substanciació del procediment s‘han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‘ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
14.05.2018.
VIST l‘informe de l‘Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 22.05.2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, relacionats en la
resolució d‘iniciació del procediment:
L’interessat no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
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SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ Els fets infringeixen el què disposa l‘art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol el Sr. V. D. F., amb XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr.
V. D. F., amb XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.euros, quantia mínima a imposar per a les infraccions molt greus, segons l‘article
13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 19.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C. B., C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS.
SA222/17. DG (EXP. 4349/2018).
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 d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, estant absent la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP, adoptantse l‘acord següent:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 1298/2018, de 27 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. C. C. B., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST Que la resolució d‘iniciació va ser objecte d‘infructuosos intents de notificació
els dies 08.03.2018 i 12.03.2018; raó per la qual, i als efectes de l‘art 44 de la llei
39/2015, d‘1 d‘octubre LPACAP, es va publicar al BOE del dia 16.04.2018.
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VIST que no consta la presentació d‘al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l‘interessat, dintre del termini atorgat a l‘efecte.
ATÈS què a l‘esmentada resolució s‘advertia a l‘imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada
VIST que en la substanciació del procediment s‘han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‘ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
14.05.2018.
VIST l‘informe de l‘Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 22.05.2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, relacionats en la
resolució d‘iniciació del procediment:
L’interessat no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ Els fets infringeixen el què disposa l‘art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol el Sr. C. C. B., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr.
C. C. B., amb XXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia mínima a
imposar per a les infraccions molt greus, segons l‘article 13.5 de la Llei 50/1999 de
23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 20.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. G. B., A. PER

…/…

87

INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS.
SA282/17. DG (EXP. 4322/2018).
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 d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, estant absent la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP, adoptantse l‘acord següent:
VIST que, mitjançant Resolució núm. 1296/2018, de 27 de febrer, es va iniciar el
present procediment sancionador contra la Sra. A. G. B., amb XXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‘esmentada resolució va ser notificada a l‘interessada amb data
14.3.2018, com així consta en la corresponent diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació d‘al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l‘interessada, dintre del termini atorgat a l‘efecte.
ATÈS què a l‘esmentada resolució s‘advertia a l‘imputada que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada
VIST que en la substanciació del procediment s‘han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‘ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
14.05.2018.
VIST l‘informe de l‘Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 05.06.2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
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previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, relacionats en la
resolució d‘iniciació del procediment:
L’interessada no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ Els fets infringeixen el què disposa l‘art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol la Sra. A. G. B., amb XXXXXXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, la
Sra. A. G. B., amb XXXXXXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia
mínima a imposar per a les infraccions molt greus, segons l‘article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 21.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F. A., J. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS.
SA356/17. DG (EXP. 2327/2018).
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 d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, estant absent la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP, adoptant-
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se l‘acord següent:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 748/2018, de 6 de febrer, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. J. F. A., amb XXXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‘esmentada Resolució va ser objecte d‘infructuosos intents de notificació
els dies 15.2.2018 i 20.2.2018, per la qual cosa, i als efectes de l‘art. 44 de la llei
39/2015, d‘1 d‘octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació en el BOE del
dia 21.3.2018.
VIST que no consta la presentació d‘al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l‘interessat, dintre del termini atorgat a l‘efecte.
ATÈS què a l‘esmentada resolució s‘advertia a l‘imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada
VIST que en la substanciació del procediment s‘han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‘ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
24.04.2018.
VIST l‘informe de l‘Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 02.05.2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, relacionats en la
resolució d‘iniciació del procediment:
L’interessat no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ Els fets infringeixen el què disposa l‘art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol el Sr. J. F. A., amb XXXXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr.
J. F. A., amb XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia
mínima a imposar per a les infraccions molt greus, segons l‘article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 22.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. CH. E., J. M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS.
SA175/17PA (EXP. 21236/2017).
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver 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; del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, estant absent la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP, adoptantse l‘acord següent:
VIST que mitjançant Resolució núm. 1361/2018, d‘1 de març, es va revocar
resolució d‘iniciació i es va iniciar procediment sancionador contra el Sr. J. M. Ch.
E., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‘esmentada resolució va ser objecte d‘infructuosos intents de notificació
els dies 7.3.2018 i 12.3.2018; raó per la qual, i als efectes de l‘art 44 de la llei
39/2015, d‘1 d‘octubre LPACAP, es va publicar al BOE del dia 17.4.2018.
VIST que a l‘esmentada resolució s‘advertia a l‘imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‘interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
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VIST que en la substanciació del procediment s‘han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de data
14/05/2018.
VIST l‘informe de l‘Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 22/05/2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits a l‘acta de
denúncia dels Mossos d‘Esquadra de L‘Hospitalet de data 14/02/2017, a la que es
fa referència en la resolució d‘iniciació del procediment:
L‟interessat no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Els fets infringeixen el què disposa l‘art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos.
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‘autor el Sr. J. M. Ch. E., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. J. M. Ch. E.,
amb XXXXXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia mínima a
imposar per a les infraccions molt greus, segons l‘article 13.5 de la Llei 50/1999 de
23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 23.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B. CH., F. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS.
SA26/18PA (EXP. 4043/2018).
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 d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
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González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, estant absent la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP, adoptantse l‘acord següent:

VIST que mitjançant Resolució núm. 1305/2018, de 28 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. F. B. Ch., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‘esmentada resolució va ser objecte d‘infructuosos intents de notificació
els dies 9.3.2018 i 12.3.2018; raó per la qual, i als efectes de l‘art 44 de la llei
39/2015, d‘1 d‘octubre LPACAP, es va publicar al BOE del dia 17.4.2018.
ATÈS que a l‘esmentada resolució s‘advertia a l‘interessat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
VIST que no consta la presentació d‘al·legacions ni la sol·licitud de practica de
prova per part de l‘interessat, dintre del termini atorgat a l‘efecte.
VIST que en la substanciació del procediment s‘han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de data
14/05/2018.
VIST l‘informe de l‘Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 22/05/2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de L‘Hospitalet de data 01/08/2017, a la
que es fa referència en la resolució d‘iniciació del procediment:
L‟interessat no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Els fets infringeixen el què disposa l‘art.
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13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos.
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‘autor el Sr. F. B. Ch., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. F. B. Ch.,
amb XXXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia mínima a imposar
per a les infraccions molt greus, segons l‘article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 24.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M. V., R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS.
SA027/18PA (EXP. 4002/2018).
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 d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, estant absent la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP, adoptantse l‘acord següent:

VIST que mitjançant Resolució núm. 1303/2018, de 28 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. R. M. V., amb XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‘esmentada resolució va ser objecte d‘infructuosos intents de notificació
el dia 8.3.2018, resultant l‘interessat ―desconegut‖ en l‘esmentada adreça de
notificació; raó per la qual, i als efectes de l‘art 44 de la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre
LPACAP, es va publicar al BOE del dia 21.3.2018.
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ATÈS que a l‘esmentada resolució s‘advertia a l‘interessat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‘interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que en la substanciació del procediment s‘han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de data
14/05/2018.
VIST l‘informe de l‘Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 22/05/2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
resolució d‘iniciació del procediment:
L‟interessat no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Els fets infringeixen el què disposa l‘art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos.
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‘autor el Sr. R. M. V., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. R. M. V.,
amb XXXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia mínima a imposar
per a les infraccions molt greus, segons l‘article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 25.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C. P., R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS.

…/…

95

SA035/18PA (EXP. 4245/2018).
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 d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, estant absent la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP, adoptantse l‘acord següent:

VIST que mitjançant Resolució núm. 1311/2018, de 28 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. R. C. P., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‘esmentada resolució va ser objecte d‘infructuosos intents de notificació
els dies 7.3.2018 i 12.3.2018; raó per la qual, i als efectes de l‘art 44 de la llei
39/2015, d‘1 d‘octubre LPACAP, es va publicar al BOE del dia 17.4.2018.
ATÈS que a l‘esmentada resolució s‘advertia a l‘interessat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‘interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que en la substanciació del procediment s‘han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de data
14/05/2018.
VIST l‘informe de l‘Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 22/05/2018.
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,

…/…

96

PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
resolució d‘iniciació del procediment:
L‟interessat no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Els fets infringeixen el què disposa l‘art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos.
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‘autor el Sr. R. C. P., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. R. C. P.,
amb XXXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia mínima a imposar
per a les infraccions molt greus, segons l‘article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 26.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. S. F., J. L. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA
377/17. DG (EXP. 2331/2018).
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 d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, estant absent la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP, adoptantse l‘acord següent:
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VIST que, mitjançant Resolució núm. 749/2018, de 6 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. J. L. S. F., amb XXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‘esmentada resolució va
ser objecte d‘un infructuós intent de notificació el dia 13.2.2018 amb resultat de que
l‘interessat resultava ―desconegut‖ en el domicili de notificació; raó per la qual, i als
efectes de l‘art 44 de la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre LPACAP, es va publicar al BOE
del dia 3.3.2018.
VIST que no consta la presentació d‘al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l‘interessat, dintre del termini atorgat a l‘efecte.
ATÈS què a l‘esmentada resolució s‘advertia a l‘imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada
VIST que en la substanciació del procediment s‘han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‘ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
14.05.2018.
VIST l‘informe de l‘Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 22.05.2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, relacionats en la
resolució d‘iniciació del procediment:
L’interessat no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ Els fets infringeixen el què disposa l‘art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos.
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol el Sr. J. L. S. F., amb XXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr.
J. L. S. F., amb XXXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia mínima
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a imposar per a les infraccions molt greus, segons l‘article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 27.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. G. O., M. G.
PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06
EUROS. SA 074/18. DG (EXP. 9654/2018).
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 d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, estant absent la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP, adoptantse l‘acord següent:
VIST que, mitjançant Resolució núm. 3173/2018, de 27 d‘abril, es va iniciar
procediment sancionador contra la Sra. M. G. G. O., amb XXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‘esmentada resolució va ser objecte de dos infructuosos intents de
notificació, en l‘últim, de data 10.5.2018, el resultat va ser que l‘interessada
resultava ―desconegut‖ en el domicili de notificació; raó per la qual, i als efectes de
l‘art 44 de la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre LPACAP, es va publicar al BOE del dia
4.6.2018.
VIST que no consta la presentació d‘al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l‘interessada, dintre del termini atorgat a l‘efecte.
ATÈS què a l‘esmentada resolució s‘advertia a l‘imputada que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada
VIST que en la substanciació del procediment s‘han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
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ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‘ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
25.06.2018.
VIST l‘informe de l‘Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 26.06.2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, relacionats en la
resolució d‘iniciació del procediment:
L’interessada no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ Els fets infringeixen el què disposa l‘art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol la Sra. M. G. G. O., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, la
Sra. M. G. G. O., amb XXXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia
mínima a imposar per a les infraccions molt greus, segons l‘article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 28.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B. CH., F. E. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA
329/17. DG (EXP. 9484/2018).
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 d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
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González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, estant absent la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP, adoptantse l‘acord següent:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 3351/2018, de 4 de maig, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. F. E. B. Ch., amb XXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‘esmentada resolució va ser objecte de dos infructuosos intents de
notificació, en l‘últim, de data 24.05.2018, el resultat va ser que l‘interessat resultava
―desconegut‖ en el domicili de notificació; raó per la qual, i als efectes de l‘art 44 de
la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre LPACAP, es va publicar al BOE del dia 04.06.2018.
VIST que no consta la presentació d‘al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l‘interessat, dintre del termini atorgat a l‘efecte.
ATÈS què a l‘esmentada resolució s‘advertia a l‘imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
VIST que en la substanciació del procediment s‘han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‘ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
25.06.2018.
VIST l‘informe de l‘Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 26.06.2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, relacionats en la
resolució d‘iniciació del procediment:
L’interessat no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de gossos
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considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ Els fets infringeixen el què disposa l‘art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol el Sr. F. E. B. Ch., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr.
F. E. B. Ch., amb XXXXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia
mínima a imposar per a les infraccions molt greus, segons l‘article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 29.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R. G., J. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA
28/18. DG (EXP. 8284/2018).
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 d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, estant absent la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP, adoptantse l‘acord següent:
VIST que, mitjançant Resolució núm. 2581/2018, de 17 d‘abril, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr J. R. G., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‘esmentada resolució va ser notificada en el domicili de l‘interessat el dia
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25.04.2018, com així consta en el corresponent justificant de recepció.
VIST que no consta la presentació d‘al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l‘interessat, dintre del termini atorgat a l‘efecte.
ATÈS què a l‘esmentada resolució s‘advertia a l‘imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
VIST que en la substanciació del procediment s‘han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‘ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
11.06.2018.
VIST l‘informe de l‘Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 19.06.2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, relacionats en la
resolució d‘iniciació del procediment:
L’interessat no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ Els fets infringeixen el què disposa l‘art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos.
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol el Sr J. R. G., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr
J. R. G., amb XXXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia mínima a
imposar per a les infraccions molt greus, segons l‘article 13.5 de la Llei 50/1999 de
23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.
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ACORD 30.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. P. R., R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS.
SA320/17PA (EXP. 2363/2018).
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 d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, estant absent la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP, adoptantse l‘acord següent:
ATÈS que, mitjançant Resolució núm. 1060/2018, de 19 de febrer, es va iniciar el
present procediment sancionador al Sr. R. P. R., amb XXXXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ATÈS què l‘esmentada resolució va ser notificada a l‘interessat en data 28 de febrer
de 2018.
VIST que consta la presentació per l‘interessat, en data 7/3/2018 (RGE 19814), d‘un
escrit d‘al·legacions al qual ni es refuten ni es contradiuen els fets constatats a la
denúncia que ha donat lloc al present procediment. Concretament, l‘interessat
únicament manifesta que en el mes de setembre de 2017 va censar el gos en el
Registre municipal de l‘Ajuntament de Barcelona, però sense acreditar en cap
moment disposar de la llicència obligatòria que preveu la llei 50/1999 (ni atorgada
per l‘Ajuntament de L‘Hospitalet ni per l‘Ajuntament de Barcelona).
Més encara, de tot això i de la resta de documentació obrant a l‘expedient, es
conclou que el gos es va donar d‘alta en el registre ANICOM i en el cens municipal
de L‘Hospitalet amb data 24.3.2017 i que en la data del requeriment efectuat pel
Negociat de protecció dels animals (11.5.2017, notificat el 15.8.2017) el gos residia
habitualment a L‘Hospitalet, per la qual cosa l‘interessat hauria d‘haver sol·licitat la
llicència a l‘ajuntament de L‘Hospitalet, segons disposa l‘art. 3.1 del Decret
170/2002, d‘11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.
VIST que no consta que l‘interessat disposi de l‘esmentada llicència.
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ATES que en la seva substanciació s‘han observat tots els requisits establerts en la
llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS el que disposen els arts. 89 i 90 de la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015,
LPACAP.
VISTA la proposta de la Sra. Instructora, de data 28.5.2018, on proposa desestimar
íntegrament les al·legacions presentades i imposar la sanció establerta en la
proposta de resolució inicial.
VIST l‘informe de l‘Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 14.06.2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- ADMETRE i DESESTIMAR íntegrament les al·legacions presentades
en data 7/3/2018 (RGE 19814) pel Sr. R. P. R., per les raons abans esmentades i
que es reprodueixen a continuació:
►L‘interessat no acredita disposar de la llicència obligatòria que preveu la llei
50/1999 (ni atorgada per l‘Ajuntament de L‘Hospitalet ni per l‘Ajuntament de
Barcelona).
SEGON.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
resolució 001060/2018, de 19 de febrer, d‘iniciació del procediment:
L‟interessat no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
TERCER.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: .- Els fets infringeixen el que disposa
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos.
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‘autor el Sr. R. P. R., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. R. P. R.,
amb XXXXXXXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia mínima a
imposar per a les infraccions molt greus, segons l‘article 13.5 de la Llei 50/1999 de
23 de desembre.
SISÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.
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ACORD 31.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B. B., A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS.
SA290/17 (EXP. 8349/2018).
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 d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
representant del PP, Sr. Pedro Alonso Navarro; dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, estant absent la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP, adoptantse l‘acord següent:
VIST que, mitjançant Resolució núm. 2584/2018, de 17 d‘abril, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. A. B. B., amb XXXXXXXXXXXXXXX
i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‘esmentada Resolució va ser notificada a l‘interessat amb data
03.05.2018, com així consta en la corresponent diligència de notificació.
ATÈS que no consta la presentació d‘al.legacions ni la sol.licitud de pràctica de
prova per part de l‘interessat, dintre del termini atorgat a l‘efecte.
ATÈS què a l‘esmentada resolució s‘advertia a l‘imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
VIST que en la substanciació del procediment s‘han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‘ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
11.06.2018.
VIST l‘informe de l‘Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 19.06.2018.
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El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, relacionats en la
resolució d‘iniciació del procediment:
L’interessat no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ Els fets infringeixen el què disposa l‘art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‘art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‘animals
considerats potencialment perillosos.
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol el Sr. A. B. B., amb XXXXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr.
A. B. B., amb XXXXXXXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia
mínima a imposar per a les infraccions molt greus, segons l‘article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
ACORD 32.- RELATIU A L‟APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L‟ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I L‟AJUNTAMENT DE
L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A L‟ENCÀRREC DE LA GESTIÓ DEL
MANTENIMENT DEL PARC DE CAN BUXERES D‟AQUEST MUNICIPI (EXP.
27611/2017).
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels 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, estant absent la Sra.
Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP. S‘adopta
l‘acord següent:
VISTA la minuta de Conveni de col·laboració entre l‟Àrea Metropolitana de
Barcelona i l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, per a l‟encàrrec de la gestió i
el manteniment del parc de Can Buxeres d‘aquest municipi, que ha estat elaborada
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per part del servei tècnic de l'Àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat d‘aquest Ajuntament conjuntament amb els responsables de l‘Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), per a la seva aprovació i formalització per part
d‘ambdues administracions.
VIST l‘informe favorable a l‘aprovació del Conveni esmentat emès per l‘assessoria
tècnica i la direcció de serveis de l'Àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat d‘aquest Ajuntament, amb indicació de la plena conformitat a les
obligacions estipulades en el mateix a càrrec d‘aquest ajuntament, així com
l‘adequació dels compromisos que contrauen ambdues parts amb la seva signatura.
ATÈS que, d‘acord amb el que disposa la Llei 31/2010, de 3 d‘agost, de l‘Àrea
Metropolitana de Barcelona, la institucionalització per llei de l‘Àrea Metropolitana de
Barcelona ha respost a la voluntat de millorar l‘eficiència i l‘eficàcia de les
administracions que actuen en el territori metropolità, garantint la prestació de
serveis públics de qualitat, per mitjà de la configuració d‘una administració propera i
capaç d‘incrementar la implicació i la participació ciutadana en una realitat de
continuïtat urbana, densitat demogràfica i característiques econòmiques i socials
que ho fan necessari.
ATÈS que en l‘àmbit territorial de l‘AMB s‘inclou el terme municipal de L‘Hospitalet
de Llobregat i que aqueixa administració, d‘acord amb l‘article 13 de la Llei 31/2010,
de 3 d‘agost, de l‘Àrea Metropolitana de Barcelona, pot prestar els serveis i
promoure les activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions
dels municipis que la integren. I que, alhora, l‘AMB pot col·laborar en l‘exercici
d‘activitats pròpies dels municipis del seu àmbit mitjançant convenis, encàrrecs de
gestió, delegació de competències i qualsevol altre instrument que sigui adequat a
aquest efecte.
ATÈS que correspon a l‘AMB, conforme a l‘àmbit competencial definit a l‘art. 14 de
la Llei 31/2010, de 3 d‘agost, la competència de desenvolupar les actuacions de
vertebració territorial necessàries per a l‘articulació, la connectivitat, la mobilitat i la
funcionalitat del territori, actuacions que fan referència bàsicament a les
infraestructures i a la gestió dels parcs, les platges, els espais naturals i els
equipaments, i els serveis tècnics i mediambientals, entre d‘altres.
ATÈS que l‘AMB té experiència en la gestió de parcs i altres espais públics, per la
qual cosa l‘Ajuntament de L‘Hospitalet de Llobregat té interès en encomanar-li la
gestió i el manteniment del parc de Can Buxeres d‘aquest municipi, per tal
d‘aconseguir una millor eficàcia en la seva gestió de forma coordinada amb els
serveis tècnics municipals. I que amb aquesta encomana es podrà incorporar el
mencionat parc en l‘àmbit de la Xarxa de Parcs Metropolitans, formant part dels
contractes de manteniment integral previst per a la resta dels parcs metropolitans.
VISTA la Provisió del tinent d‘alcaldia de l‘Àrea d‘Espai Púbic, Habitatge, Urbanisme
i Sostenibilitat
VIST l‘informe dels serveis tècnics municipals, favorable a l‘aprovació i signatura
d‘aquest Conveni.
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VISTA la Memòria justificativa, l‘informe jurídic i la documentació que integra
l‘expedient.
VIST l‘informe complementari emès per la Directora de serveis d‘Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, de data 11 de juny de 2018, relatiu a l‘estalvi que suposa
per a l‘Ajuntament, la signatura del present Conveni amb l‘AMB.
VIST l‘informe emès per la cap de servei de Programació i Pressupostos, on
manifesta que aquesta Administració podrà fer front en el temps, a les obligacions
econòmiques que es generaran com a conseqüència de l‘aprovació de l‘esmentat
Conveni, el qual compleix amb la legislació d‘estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i s‘ajusta al que disposa la legislació pressupostària.
VIST l‘article 11 de la Llei 40/2015, d‘1 d‘octubre, de règim jurídic del sector públic, i
l‘art 10 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, que permet l‘encàrrec de gestió per a la
realització d‘activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència
dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques a altres òrgans,
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de
diferent, per raons d'eficàcia.
ATÈS que conforme disposa l‘esmentat art. 10 de la Llei 26/2010, del 3 d‘agost, si
l‘òrgan, organisme o entitat pública que rep l‘encàrrec no pertany a la mateixa
administració que el fa, l‘encàrrec s‘ha de formalitzar mitjançant un conveni.
ATÈS el que preveu l‘article 8.1.f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació a la informació
subjecte al règim de transparència.
ATÈS que per Decret d‘Alcaldia número 6374/2016, de 26 de juliol, pel qual
s‘acorda la divisió de l‘administració municipal d‘aquest Ajuntament en sis àrees
executives, es determina que correspon a l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme, i Sostenibilitat, Sostenibilitat en l‘acord segon, epígraf V, punt 8, lletres
a i b, la competència per a la planificació, direcció i supervisió dels serveis de
conservació de zones verdes (jardineria, mobiliari urbà i xarxa de reg), manteniment
d‘arbrat i dels elements de lleure a l‘espai públic, així com, la coordinació amb la
resta d‘administracions, institucions supramunicipals, organisme i la resta d‘agents
en relació als serveis descrits, i que d‘acord amb el Decret d‘alcaldia núm.
6375/2016, de 26 de juliol, acord 16è, punt 2, el Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea d‘Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat serà el competent per a elevar al Ple
municipal la proposta d‘aprovació del present acord.
VIST l‘article 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, reguladora de les Bases del
Règim Local en relació amb l‘atribució al Ple municipal de la transferència de
funcions o activitats a altres Administracions públiques.
VIST que segons l‘article 123.2 de la citada Llei 7/1985, es requereix el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple per a
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l‘adopció d‘aquest acord, així com, informe preceptiu de la Secretària General del
Ple, de conformitat amb l‘article 122.5.2 d‘aquesta Llei.
El Ple, a proposta del Tinent d‘Alcaldia, d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR LA MINUTA del Conveni de col·laboració entre l‘Àrea
Metropolitana de Barcelona i aquest Ajuntament per a l‘encàrrec de la gestió i el
manteniment del parc de Can Buxeres d‘aquesta ciutat, amb el tenor literal següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A
L’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ I EL MANTENIMENT DEL PARC DE CAN
BUXERES
REUNITS:
Per una part, ....
I per l‟altre, ...
MANIFESTEN:
1.- Que l‟AMB, d‟acord amb l‟article 13.2 de la Llei 31/2010, de 3 d‟agost, de l‟Àrea
Metropolitana de Barcelona, pot prestar serveis i promoure activitats que
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis que la
integren i segons l‟article 14.F del mateix text legal li correspon la competència de
desenvolupar les actuacions de vertebració territorial necessàries per a l‟articulació,
la connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat del territori, actuacions que fan
referència bàsicament a les infraestructures, els parcs, les platges, els espais
naturals i els equipaments, entre d‟altres.
2.- Que l‟AMB té experiència en la gestió de parcs i altres espais públics, per la qual
cosa l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat té interès en encomanar-li la gestió i
el manteniment del parc històric de Can Buxeres situat al seu terme municipal.
3.- Que ambdues parts coincideixen en la conveniència d‟establir un acord que
permeti la realització de les tasques descrites a la Manifestació anterior, mitjançant
la celebració d‟un conveni de col·laboració interadministrativa, d‟acord amb el que
es preveu al Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d‟1 d‟octubre, de
règim jurídic del sector públic, i al Títol primer de la Llei 26/2010, de 3 d‟agost, de
règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de
Catalunya, a l‟art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de
règim local i a l‟art. 144 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i d‟altres preceptes
concordants.
Amb aquesta finalitat, acorden subscriure
COL·LABORACIÓ que es regirà per les següents

el

present

CONVENI

DE
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CLÀUSULES:
Primera.- Objecte del conveni.
L‟objecte d‟aquest conveni és l‟assumpció per part de l‟AMB de la gestió i
manteniment del parc de Can Buxeres del municipi de L‟Hospitalet de Llobregat així
com establir la forma i condicions en què és dura a terme l‟esmentat encàrrec.
Segona.- Naturalesa de la gestió encomanada
L‟assumpció d‟aquest encàrrec de gestió es durà a terme en execució del que
disposen els apartats 2 i 5 de l‟article 13 de la Llei 31/2010, de 3 d‟agost, de l‟Àrea
Metropolitana de Barcelona i de conformitat amb el que disposa l‟article 10 de la Llei
26/2010, del 3 d‟agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya
Tercera.- Compromisos de les parts.
Les parts convenen en que el servei es prestarà en la següent forma:
a) L‟AMB inclou el parc de Can Buxeres des de l‟1 de juliol de 2016 en l‟àmbit de
la Xarxa de Parcs Metropolitans, amb la previsió de que formi part dels
contractes de manteniment integral previst per a la resta dels parcs metropolitans
b) El servei es prestarà en les mateixes condicions tècniques (d‟intensitat, abast,
calendari, etc) i amb la qualitat que la resta dels parcs gestionats per l‟AMB dins
del seu àmbit territorial. Es tindrà en consideració els criteris municipals de
manteniment i qualitat de la resta d‟espais verds públics.
c) Anirà a càrrec de l‟AMB el manteniment integral del parc en els àmbits de la
jardineria; el mobiliari urbà; les instal·lacions d‟aigua, llum i drenatge i l‟obra civil,
incloent la neteja, reparació i reposició dels elements, així com les edificacions i
elements arquitectònics que es citin expressament en aquest conveni.
d) L‟AMB també es farà càrrec del manteniment, neteja, reparació i reposició dels
elements no instal·lats per ella, si així s‟acorda.
e) L‟AMB es farà càrrec de la l‟elaboració de propostes, la direcció i l‟execució
material de les actuacions relacionades amb el manteniment ordinari del parc.
D‟altra banda, les inversions i les reparacions estructurals a realitzar en el parc
seran acordades per l‟Ajuntament i l‟AMB mitjançant addenda al present conveni,
on es definirà quina de les dues administracions assumirà la redacció del
projecte, la direcció i el cost d‟execució de les obres.
f) La vigilància i seguretat del parc és competència de l‟ajuntament. En casos
reiterats d‟elements malmesos per vandalisme o desapareguts per robatori,
s‟acordaran els treballs reparació i reposició a efectuar per l‟AMB i a assumir
econòmicament per l‟ajuntament.
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g) L‟Ajuntament i l‟AMB col·laboraran en les tasques necessàries per aconseguir
l‟intercanvi electrònic de la informació relacionada amb l‟objecte d‟aquest conveni
per a la seva integració en els sistemes d‟informació municipal i metropolità, tant
en l‟àmbit de la cartografia, els inventaris d‟elements del parc i de les accions de
gestió que efectuen d‟ambdues administracions en la gestió del parc com també
les noves actuacions realitzades per elles i també les efectuades per tercers.
Aquestes tasques de col·laboració en aquests àmbits s‟hauran d‟adequar a
l‟evolució dels sistemes d‟informació.
h) L‟Ajuntament facilitarà els locals i recintes adients dintre de l‟àmbit de
manteniment del parc com a vestuari i per l‟emmagatzematge del material
objecte d‟aquest conveni, sense costos per l‟AMB.
i) L‟Ajuntament transmetrà mensualment les enquestes de qualitat i altres
documents necessaris per a la gestió del parc.
j) L‟AMB transmetrà mensualment el consum de l‟aigua i altres documents
necessaris per a la gestió del parc.
k) L‟AMB desenvoluparà la promoció i difusió del parc de Can Buxeres en l‟àmbit
metropolità en el marc de la Xarxa de Parcs Metropolitans.
l) L‟AMB facilitarà els tractaments fitosantiaris previstos a realitzar i en
sol·licitarà permís a l‟Ajuntament. Seguirà el protocol per a tractaments segons la
normativa vigent.
m) L‟ajuntament estableix que la telegestió del parc haurà de ser amb el
sistema Samcla. La xarxa i els equips seran de propietat municipal i l‟ajuntament
serà l‟administrador dels equips. Atès que el consum de l‟aigua és a càrrec
municipal, l‟Ajuntament podrà realitzar aturades, només, en cas de verificar fuites
i ho notificarà, posteriorment, a l‟AMB.
n) L‟AMB resoldrà les incidències que es notifiquin des de l‟Ajuntament amb la
major brevetat i en donarà la resposta oportuna per tal que es pugui tramitar a la
regidoria i/o ciutadà.
o) L‟AMB lliurarà a l‟ajuntament el Pla de manteniment del parc, d‟acord amb els
criteris de manteniment del sector d‟Espais Singulars de la Xarxa de Parcs
Metropolitans al qual s‟adhereix el parc de històric de Can Buxeres.
Quarta.- Elements i tasques objecte del servei.
a) Elements que integren el servei:


Jardineria:
o Arbres
o Arbusts, tanques vegetals, tapissants i altres
o Gespes
o Prats regat i sec
o Zones forestal
o Vegetació singular
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Mobiliari:
o Bancs, taules i papereres
o Jocs infantils
o Elements esportius
o Elements per a la salut
o Àrees per gossos (amb tots els seus elements: tanca, font, reg,
desguàs,...)
o Senyalització i cartells
o Altres elements de mobiliari prèviament acordats per la Comissió
de seguiment



Instal·lacions:



o

Aigua
 Xarxa interior d‟aigua, arquetes i tapes
 Cambres tècniques d‟aigua i programadors de reg
 Sectors de reg (estacions i emissors) i boques de reg
 Fonts de boca
 Làmines d‟aigua (llacs, estanys, cascades i rierols), fonts
ornamentals, guèisers i brolladors

o

Elèctriques
 Quadres i xarxes elèctriques
 Cambres tècniques d‟electricitat
 Lluminàries, columnes i suports

o

Sanejament
 Fosses sèptiques i xarxes de fecals i pluvials
 Embornals, cunetes, canals i pous de registre
 Zones drenants i pous d‟absorció, si s‟escau

Obra civil i edificacions:
o
o
o
o
o
o

Paviments (durs, granulars i vies verdes)
Vorades
Murs, baranes i tanques
Edificis i recintes de manteniment i/o magatzem,
Lavabos públics
Elements construïts

b) També forma part del servei objecte del conveni:





La neteja, recollida i eliminació de residus del parc
El manteniment ordinari dels locals i recintes de manteniment facilitats
per l‟ajuntament
El control sanitari i desinfecció dels sorrals dels jocs infantils
El control sanitari i desinfecció de l‟aigua de reg i de les làmines, fonts
ornamentals, guèisers i brolladors
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El control dels consums dels subministraments
Gestió i pagament de les inspeccions anuals de les instal·lacions
elèctriques de baixa tensió
Planificació i execució dels manteniments preventiu, conductiu i correctiu
Inspecció de control de qualitat del manteniment integral
Enquestes de satisfacció dels usuaris
Control veterinari de la fauna domèstica resident al parc, si s‟escau

c) No forma part del servei objecte del conveni:

















El servei de vigilància i seguretat
L‟obertura i tancament del parc
La neteja interior i l‟obertura i tancament dels lavabos públics, si s‟escau
La neteja i manteniment, interior i exterior, dels mòduls o edificis de bar i
els seus lavabos així com la seva xarxa de clavegueram, si s‟escau
La desinfecció d‟aigües no potables per al reg de la vegetació i per a
l‟alimentació de les fonts ornamentals i làmines d‟aigua
La neteja i desinfecció de les àrees de gossos
La gestió de les colònies de gats
El control sanitari i de la qualitat de l‟aigua de les fonts de boca
La contractació dels subministraments d‟aigua, electricitat o qualsevol
altre nou servei
El manteniment de l‟enllumenat i la xarxa elèctrica del parc que estigui
connectada directament de la xarxa elèctrica del viari o d‟altre
subministrament elèctric exterior al parc.
La neteja i manteniment, interior i exterior, d‟elements, instal·lacions,
infraestructures, equipaments o edificis gestionats per l‟ajuntament o per
tercers, com són: pèrgoles fotovoltaiques, carrils bici, xarxes de serveis,
fibra òptica, wifi, sistema de videovigilància,...
La coordinació, preparació, neteja i posada a punt del parc pels actes
públics organitzats o autoritzats per l‟ajuntament, excepte aquells
acordats per la Comissió de Seguiment.
La coordinació de les obres o actuacions desenvolupades per
l‟ajuntament o per tercers en l‟àmbit de manteniment del parc
El canvi de subministrament d‟aigua freàtica per potable per al reg del
parc
Qualsevol altre element o actuació no recollida als apartats a) i b)

Cinquena.- Regulació de l’ús del parc
Amb la finalitat de preservar les condicions més òptimes del parc, l‟ajuntament
regula el seu ús mitjançant les seves ordenances o criteris municipals establerts
Sisena.- Noves tasques
En qualsevol moment de la vigència d‟aquest conveni, a proposta de la Comissió de
Seguiment, i previ acord entre les dues parts, l‟AMB assumirà la realització de
tasques no incloses als apartats a) i b) de la Clàusula quarta. Aquestes noves
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tasques, si s‟escau, seran objecte de pressupost individualitzat i el seu cost es
finançarà en la forma i condicions que en cada cas s‟acordi. Aquests acords
s‟hauran de formalitzar com Addenda al present conveni.
Setena.- Àmbit d’actuació.
Als efectes d‟aquest conveni es considera que l‟àmbit d‟actuació del parc de Can
Buxeres és el definit entre l‟Ajuntament i l‟AMB, i que correspon a una superfície de
68.686,00 metres quadrats i es contempla un espai per a magatzem de 338,40
metres quadrats.
Vuitena.- Coordinació i seguiment del conveni.
1.- Es crea una Comissió de seguiment del conveni, integrada per un tècnic
responsable designat per cadascuna de les administracions, amb la finalitat de
realitzar tasques de coordinació, control i supervisió dels serveis encomanats i amb
capacitat per resoldre les incidències que es puguin plantejar.
2.- La Comissió de seguiment programarà les tasques a realitzar i la millor forma de
coordinar-les amb els serveis tècnics municipals: obres de manteniment, seguretat i
ordre públic, gestió d‟actes públics, etc. Així mateix emetrà un informe anual per tal
de deixar constància de les tasques realitzades, de les incidències que hagin
succeït i una valoració econòmica dels costos de:





el servei de manteniment prestat, assumit per l‟AMB
les actuacions per a la millora del manteniment ordinari, assumides per
l‟AMB
les millores i actuacions de caràcter estructural del parc, assumides per
l‟Ajuntament
la reparació i reposició d‟elements malmesos en casos reiterats de
vandalisme o desapareguts per robatori, assumit per l‟ajuntament

3.- La Comissió de de Seguiment establirà en cada cas que l‟AMB o l‟Ajuntament
procedeixi a la tramitació davant l‟administració competent de les autoritzacions,
llicències o permisos necessaris per l‟execució de les actuacions i instal·lacions
programades per la Comissió. En el cas que l‟Ajuntament tramiti les autoritzacions,
llicències o permisos necessaris per les noves instal·lacions serà amb total
indemnitat per la AMB davant les altres administracions públiques.
Novena.- Finançament.
1.- Els compromisos assumits per l‟AMB en aquest conveni es valoren en
292.311,41 euros anuals, el que fa un total de 1,169.245,64 euros en els 4 anys de
vigència d‟aquest conveni. Despesa que es farà a càrrec de l‟aplicació
pressupostària M7030 17100 21000 del pressupost de l‟any 2018 i corresponents
dels exercicis futurs. En els supòsits previstos a la Clàusula sisena, s‟estarà a allò
que en cada cas s‟acordi, condicionat, si s‟escau, a l'existència de crèdit suficient i
adequat en els pressupostos d'ambdues entitats
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2.- L‟ajuntament assumeix directament i al seu càrrec les despeses provinents dels
consums d‟aigua, electricitat o qualsevol altre subministrament necessari pel
funcionament dels equipaments que formen part del servei gestionat per l‟AMB. A
aquests efectes al cost de qualsevol modificació dels subministraments existents, o
contractació d‟un de nou, li serà d‟aplicació el que preveu la Clàusula sisena.
3.- L‟ajuntament abonarà a l‟AMB l‟import tant del cost de les millores realitzades
com de la reparació i reposició d‟elements malmesos en casos reiterats de
vandalisme o desapareguts per robatori determinats en l‟informe anual emès per la
Comissió de seguiment.
4.- L‟ajuntament assumeix al seu càrrec les despeses derivades del manteniment
dels elements i serveis esmentats en l‟apartat c) de la Clàusula quarta.
Desena.- Entrada en vigor i termini de vigència
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i, sense perjudici del que
es preveu a la Clàusula següent, tindrà una durada de quatre anys, i es prorrogarà
tàcitament per successius períodes anuals, fins a un màxim de quatre anys
addicionals al termini inicial, llevat que s‟extingeixi per alguna de les causes
previstes a la Clàusula següent.
Onzena.- Modificació, extinció i resolució del conveni
Per a la modificació del contingut del present Conveni es requerirà acord unànime
de les parts firmants
Aquest conveni s‟extingirà pel compliment de les seves actuacions o per incorre en
causa de resolució.
Seran causes de resolució del present conveni:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la
seva pròrroga.
b) L‟acord unànime dels signants.
c) Per decisió de qualsevol de les parts notificada amb un preavís de com a
mínim 2 mesos amb anterioritat al venciment del conveni o d‟alguna de les
seves pròrrogues.
d) Per l‟incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part
d‟algun dels signants. En aquest cas, es notificarà a la part incomplidora un
requeriment para a que compleixi les obligacions incomplertes, atorgant un
termini de dos mesos. Si un cop transcorregut el citat termini l‟incompliment
persistís, es notificarà a la part incomplidora la concurrència de la causa de
resolució i s‟entendrà resolt el conveni.
e) Per les altres causes previstes en aquest conveni o en altres lleis.
El compliment i la resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació del
mateix amb determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les
parts.
En els supòsits dels compromisos econòmics establerts en la seva clàusula novena,
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es tindran per complerts quan l‟objecte del conveni s‟hagi realitzat en els termes i a
satisfacció d‟ambdues parts. A tal efecte, s‟estendrà acta de mutu acord que
signaran les parts en prova de conformitat.
Dotzena.- Qüestions litigioses
Les controvèrsies que es poguessin plantejar sobre la interpretació i execució del
Conveni seran resoltes per mutu acord entre els interlocutors de cadascuna de les
parts en el Conveni
Pel que fa a les qüestions litigioses en la interpretació i aplicació d‟aquest Conveni
que no s‟hagin pogut dirimir en el si de la Comissió de seguiment del conveni,
ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa en la manera
regulada per la Llei de la jurisdicció esmentada.
I per que així consti, es signa el present conveni, en dos originals, en el lloc i data
indicats a l‟encapçalament.”
SEGON.- Que els COMPROMISOS ECONÒMICS assumits per l‘AMB en aquest
conveni per a l‘exercici 2018, es valoren en 292.311,41 euros i aniran a càrrec de
l‘aplicació pressupostària M7030 17100 21000 del seu pressupost.
Aquests compromisos es tindran per complerts quan l‟objecte del conveni s‟hagi
realitzat en els termes establerts, i a resultes de la liquidació del mateix.
TERCER.- FACULTAR al Tinent d‘Alcaldia d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat d‘aquest Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui possible, per a
la signatura de la minuta del Conveni aprovat en el punt primer del present
dictamen i per a quants actes siguin necessaris per al seu desenvolupament,
vigència i efectivitat.
QUART.- DISPOSAR que a la Comissió de seguiment del conveni aprovat en
l‘acord primer, sigui designat com a tècnic responsable per part de l‘Ajuntament,
el/la Director/a de Servei de l‘Àrea d‘Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, o
tècnic/a en què aquest/a designi. .
CINQUÈ.- PUBLICAR el Text íntegre de la minuta del conveni aprovat en l‘acord
primer, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Portal de transparència
municipal de la web de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet
SISÈ.- NOTIFICAR els precedents acords a l‘Àrea Metropolitana de Barcelona.
SETÈ.- TRASLLADAR. els anteriors acords a la Secretària general del Ple, a la
Gerència municipal, a la Unitat de Pressupostos i Inversions d‘aquest Ajuntament, i
al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de
Catalunya.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, quedarien aprovats tots els temes o tots els punts i dictàmens d‘aquesta
Comissió i passaríem a la segona part del Ple.

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN. MOCIONS,
PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 33.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L‟ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 6 DE JUNY AL 17 DE JULIOL DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS
DEL 4120 AL 5558. (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 de govern en l‘exercici de les competències delegades que
comprenen del núm. 4120 de data 6 de juny al núm.5558 de data 17 de juliol de
2018.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals, del seu contingut se‟n donen per assabentats
els membres de la corporació presents a la sessió.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 34.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 29, 30, 31, 32, 33 I 34 DE 26 I 29
DE JUNY I 3, 10, 13 I 17 DE JULIOL 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 29, 30, 31,
32, 33 i 34 de 26 i 29 de juny i 3, 10, 13 i 17 de juliol de 2018, respectivament,.
Les esmentades actes han estat tramesas als diferents grups polítics municipals, de
les quals se‟n donen per assabentats els membres de la corporació presents a la
sessió.
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L‟Alcaldessa pregunta als presents si existeix alguna intervenció en relació als dos
punts anteriors. No existint cap pronunciament, dona pas a l‟examen, debat i
votació de les Mocions presentades.
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
MOCIONS CONJUNTES
En relació amb les mocions que figuren amb els números 35 i 36 a l‘Ordre
del Dia, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, consta que hi ha una esmena de Ciutadans.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Mire, la 35 nosotros donde pone ―instar al Gobierno de la Generalitat‖, proponemos
que ponga: ―instar al Ministerio de Asuntos Exteriores‖, porque en realidad es quien
tiene la competencia sobre nuestra Delegación en Naciones Unidas y así creemos
que tiene más coherencia con el punto quinto en el que insta al Gobierno español a
tomar las medidas para el cumplimiento de los puntos anteriores. Que no desvirtúa
el tema…

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, ya lo hemos debatido, bueno, lo hemos comentado en la Junta de
Portavoces, por tanto, lo único es que quede constancia en el acta de esta
enmienda y antes de..., si quiere apagar el micro, abans de donar posicionament, el
grup que proposa o els grups que proposen, haurien d‘acceptar o no l‘esmena.

SR. GIMENEZ MARQUEZ (CUP-PA)
No.

SRA. ALCALDESSA
Doncs, quedaria el text de debat serà el text original i per tant, passaríem a la
presentació de la moció 35 i 36 que la presentaria el Sr. Christian Giménez i la 36 el
Sr. Monrós i el Sr. García.

SR. GIMENEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Els grups municipals d‘ICV-EUiA-Pirates, ERC i CUP-Poble Actiu presentem avui
aquesta moció, a proposta d‘Amnistia Internacional, per refermar el compromís i la
responsabilitat de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat, a l‘hora de promoure,
respectar i protegir els drets humans més enllà del nostre municipi.
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Com ja sabeu, a Colòmbia malgrat la signatura dels acords de pau entre el Govern i
la principal guerrilla del país, les FARC, s‘està produint un alarmant augment dels
homicidis i dels atacs contra els defensors i les defensores dels drets humans,
especialment contra líders comunitaris, activistes en favor del dret a la terra i el
medi ambient, i contra les qui fan campanya pel procés de pau i contra la impunitat,
sobretot a zones rurals.
Darrere d'aquests atacs hi ha grups armats, inclosos els paramilitars, que han
augmentat la seva activitat per apoderar-se dels territoris abans controlats per les
FARC, rics en recursos i que es poden explotar amb finalitats econòmiques.
Les autoritats colombianes al·leguen que tots els grups paramilitars van ser
desmobilitzats l'any 2015. No obstant això, la realitat és una altra. l'Oficina a
Colòmbia de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans ha alertat
en reiterades ocasions sobre l'augment de l'activitat paramilitar i els riscos que
comporta, I, a l‘any 2017 va registrar fins a 441 atacs contra activistes socials, dels
quals 121 van acabar en l‘assassinat de defensors/es dels drets humans i de
membres de les seves famílies. Del que portem d‘any 2018, han estat assassinats
més de 20 activistes.
Exemples d‘aquesta persecució contra els defensors i defensores i de les seves
famílies han estat:
L‘assassinat d‘en Bernardo Cuero Ortíz i el seu fill: El juny de 2017 Bernardo Cuero,
defensor dels drets humans i líder de víctimes desplaçades de la «Asociación
Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES)» va ser assassinat. Nou
mesos després, el seu fill, Javier Bernardo Cuero Ortíz, i el germà d‘aquest Silvio
Dubán Ortíz, també van ser assassinats a la ciutat de Tumaco, al sud de Colòmbia
quan sortien d‘una botiga d‘un familiar. Malgrat que Bernardo Cuero (pare) va
demanar protecció a l‘Estat colombià en nombroses ocasions per a ell i la seva
família, aquesta va ser denegada. La seva desprotecció va posar fi no només a la
seva vida sinó també amb la del seu fill i el germà d‘aquest.
Un altre exemple esdevingut recentment, va passar el 2 de maig, el defensor del
medi ambient Hugo Albeiro George Pérez, va ser tirotejat en un cafè a Puerto
Valdivia hores abans de la seva participació en una manifestació, a l‘atac va morir
ell i el seu nebot Domar Zapata George. Hugo George era membre del Movimiento
Ríos Vivos que havia mostrat el seu rebuig contra el projecte hidroelèctric de
l‘empresa Hidroituango, a la regió d‘Antioquia. Els integrants del Moviment Ríos
Vivos han denunciat la passivitat de les autoritats policials i polítiques després de
l‘assassinat. El Ministeri d‘Interior, que és responsable del Pla de Prevenció i
Protecció, ha estat en contacte amb el Movimento però no ha pres cap mesura
especifica respecte a l‘aplicació d‘un pla integral de protecció col·lectiva.
El govern colombià no pot continuar fent cas omís de la creixent onada
d'assassinats i amenaces en contra dels qui defensen els drets humans i les seves
comunitats. L'absència de l'Estat o la seva debilitat per garantir els drets humans,
han creat l'ambient propici perquè s'ataquin els lideratges comunitaris amb total
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impunitat.
L'Estat ha d'assumir immediatament la seva responsabilitat de garantir la vida i la
integritat de les persones que defensen la terra, el medi ambient i aquelles que
exerceixen un lideratge social en comunitats que pateixen els estralls del conflicte
armat.
És evident que la signatura dels acords de pau no ha representat el final de les
violacions dels drets humans i, per tant, cal seguir denunciant-les. La pau a
Colòmbia no es pot construir sobre la impunitat, sense justícia no hi haurà pau real.
És per això que s'ha de garantir a les víctimes el seu dret a la veritat, justícia i
reparació, i d'acord amb el dret internacional, les autoritats colombianes han de
portar davant la justícia els presumptes culpables de crims de guerra i de lesa
humanitat.
En aquest sentit, al juny del 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar, amb el
consens de tots els partits, una declaració institucional de suport i per la protecció
dels defensors/res dels drets humans a Colòmbia.
Tanmateix, fins a tretze ajuntaments del nostre entorn, han aprovat mocions o
declaracions semblants a aquesta, en suport a la defensa dels drets humans a
Colòmbia, com ara Terrassa, Sant Boi, Sant Cugat o Parets del Vallès, entre
d‘altres.
Per aquestes raons, volem demanar a tots els grups polítics del consistori que
aprovin la proposta de moció i la facin arribar a les autoritats pertinents. Volem
reiterar la importància d‘aquest tipus d‘iniciatives com a una eina valuosa per influir
al Govern colombià perquè adopti mesures més efectives per garantir la seguretat
dels grups i les comunitats en risc. Apel·lem al seu compromís i la seva
responsabilitat en la promoció del respecte i protecció dels drets humans, dins i fora
del municipi de l‘Hospitalet de Llobregat. I la solidaritat amb el poble colombià en
general, un poble també present a l‘Hospitalet amb les 2.000 persones d‘aquest
origen, que viuen avui a la nostra ciutat.
La següent moció per dedicar un espai públic de la ciutat al referèndum de l‘1
d‘octubre, la començarem des del nostre Grup.
L‘1 d‘octubre del passat del 2017 passarà a la història de Catalunya per la vergonya
de la repressió de l‘Estat espanyol amb una dura violència desproporcionada
davant d‘una ciutadania absolutament indefensa, realitzant càrregues contra la
població amb l‘únic objectiu de requisar urnes. Unes imatges que van donar la volta
al món i van significar la vergonya d‘Europa.
La ciutat de l‘Hospitalet, concretament de l‘Institut Can Vilumara del barri del
Centre, va ser un dels punts on es va viure aquesta violència desproporcionada
quan la Policia Nacional va dur a terme una actuació totalment injustificada per
desactivar aquest local de votació, una actuació que es va saldar amb diversos
ferits.

…/…

121

Tanmateix aquest dia també, s‘ha de recordar per l‘actitud cívica, serena,
corretjosa, pacífica i persistents d‘uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a votar,
a exercir la democràcia, malgrat les amenaces i l‘estat de setge i de por.
L‘informe final del Departament de Salut va donar com a xifra final de 1.065 les
persones pels fets de l‘1 d‘octubre producte de la brutalitat policial. Un fet que sens
dubte marcarà per sempre la història contemporània del nostre país.
Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l‘actitud i el comportament dels
més de dos milions de persones que el dia 1 d‘octubre es van expressar a les urnes
i una especial menció als que se‘ls va usurpar el seu dret a vot.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Cal un reconeixement a tots els votants i també a tots els voluntaris, alcaldes i
alcaldesses, electes locals i treballadors públics que van fer possible que es pogués
votar.
A la nostra ciutat com arreu de Catalunya va sorgir un moviment ciutadà espontani
per organitzar la defensa dels col·legis electorals. Des de la cinc de la matinada i
durant tot el dia van haver-hi veïns i veïnes davant dels punts de votació per
protegir el dret de vot de tots els hospitalencs i hospitalenques fins que es van
conèixer els resultats del referèndum.
Considerem que la fita i data històrica que van celebrar l‘1 d‘octubre i també el dia
3, la resistència que va demostrar la ciutadania durant la jornada electoral així com
les hores anteriors, la capacitat d‘organització i el civisme en que es van
desenvolupar les dues jornades, mereixen un reconeixement públic.
El Ple a proposta dels grups municipals d‘Esquerra Republicana, Convergència,
Partit Demòcrata de Catalunya i CUP-Poble Actiu, adopta els següents acords:
Primer, donar suport a la proposta elevada a la Comissió del Nomenclàtor el passat
mes d‘abril de 2018 per part de la CUP-Poble Actiu, i traslladar de nou aquesta
petició en nom del Ple municipal a la Comissió del Nomenclàtor perquè estudiï la
petició de dedicar un carrer plaça o espai de la ciutat, als esdeveniments de l‘1
d‘octubre que podria ser anomenat referèndum de l‘1 d‘octubre.
Segon, donar trasllat d‘aquest acord als CDR de la ciutat, a l‘Assemblea Nacional i
a l‘OMNIUM de l‘Hospitalet.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
I seguint el fil d‘aquesta moció i com l‘actual Reglament de Participació Ciutadana
d‘aquest Ajuntament no permet prendre la paraula a diferents col·lectius, farem
lectura també del comunicat de l‘Assemblea del Districte I de l‘Hospitalet.
―Davant de les pintades amenaçadores i de clar ideologia feixista aparegudes la
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nit de dimecres i dijous de la setmana passada, l‘Assemblea del Districte I,
manifesta:
Primer, el seu rebuig davant d‘aquestes amenaces intolerables en una ciutat
com l‘Hospitalet, així com la més ferma solidaritat amb les veïnes afectades,
exigim una pronúncia pública de l‘Ajuntament de la nostra ciutat.
Segon, el seu desig que s‘aclareixi la seva autoria, així com, les possibles
vinculacions dels seus actors amb organitzacions polítiques. Cap amenaça
podrà fer desistir al poble treballador català de les seves legítimes aspiracions
tant socials com nacionals i tercer, la voluntat de contribuir per tal que tot això no
torni a succeir.
Recordem que la última setmana de juny ja van aparèixer pintades de caire
feixista i xenòfob al mateix barri del Centre, amb pintades com ―viva el 155‖ i
―moros no‖. En aquest sentit, l‘Assemblea del Districte I de l‘Hospitalet, fa una
crida a estar alerta de les possibles convocatòries. Cap agressió sense
resposta, Assemblea del Districte I de l‘Hospitalet, L‘Hospitalet de Llobregat, 20
de juliol de 2018.‖

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

SR. MARTIN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción número 35, excepto el punto tercero
que me abstendré, la votaré a favor. Obviamente estoy en apoyo a la defensa y a
los defensores de los derechos humanos, no sólo en Colombia sino en todo el
mundo y en especial en aquella zona también, cómo no, en Nicaragua y a los
nicaragüenses que están perseguidos por el Gobierno sandinista o en Venezuela.
Respecto a la 36, yo apoyaría pues un espacio público del 8 de octubre que fue una
manifestación de la Sociedad Civil Catalana, pero no puedo apoyar la del 1 de
octubre que fue sobre la base de una imposición de una parte de Cataluña respecto
a otra parte. Por tanto, si me aceptan esta enmienda la apoyo y si no obviamente
pues no la puedo apoyar.

SRA. ALCALDESSA
Bueno yo diría que no la apoya, no, ¿la enmienda? Vamos a lo práctico, queda
clara la posición.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, a favor de la moció 35 i en contra de la 36. Crec que s‘està fent un ús
polític excessiu de la Comissió del Nomenclàtor. Jo crec que és una comissió que
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està pensada perquè sigui un òrgan de participació on els ciutadans es puguin
adreçar i darrerament cada grup polític que faci el què cregui convenient.
Estan portant propostes a la Comissió, d‘acord, però que hi ha, a més a més d‘això,
fem una moció per donar suport a aquella proposta que em sembla que li estem
donant massa voltes a algo que és molt més senzill i que hauria de ser un òrgan
molt més participat socialment i no amb tanta iniciativa de caire polític. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí gràcies. A favor de la 35 i en contra de la 36.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor de la 35.

SRA. ALONSO NAVARRO (PP)
Nosaltres estem a favor de la protecció dels drets humans i votem que sí, excepte
al punt tercer que no estem d‘acord.

SRA. ALCALDESSA
El tercer punt, en contra?

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
En contra del punt tercer.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Voten a favor de la moció, a excepció del tercer punt, en contra. I la moció
número 36, en contra. No, Sr. Alonso?

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Exactament. Gràcies.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A la número 36, el grup municipal de Canviem l‘Hospitalet, ens abstindrem
d‘aquesta moció. Estem d‘acord en que es presentin propostes a la Comissió
Nomenclàtor i també nosaltres ho hem fet en aquest mateix Ple, i sobre fets o
esdeveniments, bueno, que considerem importants de la ciutat. És un debat que ja
hem tingut en aquest Ple més d‘un cop i nosaltres, per exemple, hem proposat, fa
poc, no fa molt, vam proposar com cada any el tema de la segona república, que
portem molts anys demanant-lo i bueno, grups d‘aquest Ple municipal que
demanen, doncs ara aquest carrer, doncs, es van abstenir d‘aquesta petició nostra
perquè consideraven que la Comissió Nomenclàtor era la que havia de valorar totes
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aquestes peticions. Llavors, nosaltres, respectant la seva opinió també, ens
abstindrem i que ho valori la Comissió de Nomenclàtor que considerem tots que per
això està, no?

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias. La moción 35, votaremos a favor de los puntos, salvo en
el tercero que no acepta la enmienda y votamos en contra.
En la 36, pues bueno, seguimos con la canción, ¿no?, más de lo mismo, ¿no?. Esto
no se agota nunca esto. Mire, insisten ustedes en ignorar a esa mayoría de la
sociedad, como mínimo la que representa por el partido que ganó las elecciones el
21 de diciembre que es Ciudadanos. El 1 de octubre es un día para nosotros y para
muchos catalanes de infausto recuerdo, de un triste recuerdo, fundamentalmente
porque un poder político como el Govern de la Generalitat, pretendió saltarse la
Constitución, el Estatuto y cuantas leyes y reglamentos se le pusieron por delante.
Cuántos requerimientos judiciales hicieron falta y cuántos requerimientos judiciales
hicieron falta, muchos de los que hicieron caso omiso, para que ustedes se
empeñaran en imponer su proyecto político sin disponer y alimentando una
confrontación y sin disponer de amplias, vamos de amplias de ninguna mayoría,
son ustedes minoría todavía que yo sepa. Sí, sí, está ahí, usted hablan de escaños,
yo hablo de votos, de realidad y eso es la verdad; y lo peor de todo esto es que su
estrategia pasaba por poner a sus seguidores delante de la policía que estaba
cumpliendo una resolución judicial. Los pusieron ustedes allí como escudos
humanos. A una policía que cumplía con su misión a través de un mandato judicial
y que no se les olvide que eso es así, al margen de ideas, es así, la ley se ha de
respetar, los mandatos judiciales se han de respetar y a los oradores de este Pleno
se les ha de respetar también, si puede ser, por parte de los que asisten.Tienen
ustedes la costumbre que me parece bien de expresarse pero ahora no toca,
cuando yo acabe si quieren ustedes me abuchean pero déjenme que acabe de
hablar porque siempre hacen lo mismo, hombre, ya está bien.
Mire, las consecuencias sabíamos cuales iban a ser, efectivamente, más
enfrentamiento, más lio y sobretodo menos preocuparse de los problemas de los
catalanes de verdad, eso no lo están haciendo ustedes. Nno lo están haciendo.
Cuando digo de verdad, rectifico, todos somos catalanes de verdad, todos, unos
piensan que son catalanes sólo, me parece legítimo y otros pensamos que somos
catalanes y españoles, pero en el fondo, todos estamos luchando por sacar
adelante a Cataluña, con la mejor voluntad, todos. No hay catalanes de primera ni
de segunda y ustedes lo que quieren es hacer eso, señalarnos, señalar a los que
no comulgamos con la idea separatista esa es una triste realidad, pero existimos,
estamos ahí y la prueba está en que hemos ganado las elecciones, somos el
partido más votado y no solamente nosotros sino otras formaciones políticas que
tampoco piensan en clave separatista y tienen la misma legitimidad que ustedes y
tienen la misma legitimidad que ustedes y por eso, nos sabe mal la voluntad de
seguir alimentando la confrontación que proponen ustedes reconociendo en
público hechos y unos propósitos que no son más que de una parte de la sociedad
catalana, no de todos.
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Espero que, como mínimo, sigan asumiendo ustedes, sigan viendo que están
dividiendo a la sociedad catalana, eso es un hecho que se puede constatar, no hay
más que viçendolo por la calle. Sabe, ahí se refleja, en esas propias cosas que
hacen que no estamos de acuerdo y que condenamos y que ya condenamos, yo
condené públicamente ese hecho. Pero miren, también han de condenar, nosotros
llevamos doce ataques en nuestra sede y uno a mí personalmente que me partieron
el ligamento de la rodilla, que está pendiente de pleito, por lo tanto, todo es
condenable, venga de donde venga, eso que ustedes ven ahí, yo lo condeno,
porque cómo no, me voy a poner en su lugar si a nosotros ya nos han hecho
escarnio durante doce meses en nuestra sede, claro que es condenable y mucho
más cuando entramos en el terreno personal. Yo puede decir eso, ustedes no lo sé
y espero que no lo puedan decirlo nunca Que además de esas pintadas atroces y
que yo creo que tampoco tienen mucho sentido, porque ustedes tienen derecho
legítimo a defender sus ideas, lo hemos dicho muchas veces pero tienen que
respetar también las de los demás, no pasar sólo encima de las leyes sobre encima
de un ordenamiento jurídico que nos hemos dado todos en connivencia y que
tienen, ya les digo, lo he dicho por hasta la saciedad, pues, bueno, ustedes la
voluntad de seguir luchando para ir hasta donde ustedes consideran que tienen que
ir.
Nosotros no nos vamos a poner a decirles que no tienen ustedes legitimidad de
hacerlo, pero miren, no a costa de transgredir el marco jurídico constitucional que
nos hemos dado todos, ustedes también, hombre, lo he dicho mil veces aquí. Y
estas acciones, sólo llevan a la confrontación. Plaza 1 de octubre, mira, a mí, no se
me ocurriría proponer, como han dicho por aquí, el día 8, porque me parece que
salió más de un millón de personas a la calle, pero eso, al final, sí es cierto, es
cierto, más de un millón de personas salieron a la calle también, con banderas
españolas y catalanas, que son nuestras banderas en Cataluña, las dos. La que no
es nuestra bandera ni de nadie que no tiene ninguna legitimidad en cuanto a lo que
es oficialidad, es la estelada, la cuatribarrada. Pero ustedes la adoptan como su
bandera y yo lo respeto, la veo colgada en un balcón y no me gusta pero lo respeto,
como a usted no le gusta la española.
Mire, en definitiva, lo que hay que hacer es olvidarse de estas tonterías que son
para mí, a mi modo de ver, para ustedes no, que son enfrentamiento y más
enfrentamiento y posicionamientos unos en contra de otros, que no ayudan a la
voluntad de tirar adelante toda Cataluña. Cuando ustedes hablan de emergencia
energética yo estoy de acuerdo, hay tenemos que implementar políticas, pero da la
sensación de que por delante de eso tienen usted otras prioridades, las banderas
de un lado y de otro, que yo, a mi no me molesta cuando veo un lazo amarillo de
ustedes. No me molesta. Nunca jamás votaré a favor de esa idea pero creo que
tienen ustedes derecho legítimo a expresar su voluntad política. No me molesta, no
lo comparto pero no me molesta y yo no lo voy a llamar nunca nazi. Fíjese que yo,
estoy en redes sociales igual que ustedes, ¿me han visto a mí alguna vez poner a
mí estas historias?. Lo que pasa, es que mire, ¿sabe qué pasa?, que a veces, tener
incluso hasta mayorías, no tiene porqué tener más razón, porque ya vieron ustedes
y eso es la comparación que yo hago que nada tiene que ver con lo que ustedes
piensan y yo no creo que ustedes sean nazis.
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¿Verdad que también se votó democráticamente al régimen que después hizo lo
que hizo en Europa?. Sí, sí, fueron las urnas las que legitimaron la voluntad de un
pueblo que quería masacrar al resto de Europa, del nazismo, eso de dar más razón,
a veces, las mayorías también se equivocan, pero en cualquier caso, es que
encima ni las tienen.
Miren, déjense ya de ir por ese camino, déjense ya de enfrentarnos y vamos a lo
que realmente interesa a los catalanes que es que nos vayamos entendiendo, que
vayamos hablando pero claro, cuando ustedes dicen que quieren hablar, ponen una
línea roja que es imposible, ustedes no quieren dar un paso atrás y pretenden que
los demás reculen todos los pasos, porque cuando ustedes ponen la proa hacia
Ítaca y no son capaces de ver que la ley no lo permite y que hay que discutir
muchas cosas antes de eso. Ahora por ejemplo, el Gobierno socialista, está
haciendo un esfuerzo, que yo creo que es más bien un postureo porque saben lo
que hay, de reunirse con vosotros. ¿Para qué?. Para que le den con la puerta en
las narices cada vez que van. ¿A cambio de qué?. A cambio de mantener lo que
todos sabemos que quieren mantener, un gobierno y no quiero pasar de una crítica
a la otra pero es verdad.
Mire, la voluntad de diálogo la tienen que tener dos personas pero ahora que
parece ser que les tienden la mano para dialogar aunque yo no estoy de acuerdo
con esa posición que ustedes tienen, pues, ustedes les van a morder la mano y
claro que tampoco me creo esa voluntad negociadora de los otros, sabe por qué,
porque detrás de ello hay intereses espurios, que es el mantenimiento en una
poltrona que no les toca, pero en cualquier caso, también es legítimo intentarlo.
Concluyendo y para no aburrirles más, porque yo sé que a ustedes les aburro, para
no aburrir más, lo que les conmino es a seguir trabajando todos juntos por tener
una Cataluña mejor para todos y todas, los catalanes y catalanas. ¿Entienden?. En
pobreza energética, en vivienda, en el concepto social de eso que ustedes hablan
mucha en la república, pero que lo aparcan y ponen por delante otras prioridades
que lo que hacen es gastar ingentes cantidades de dinero que para nada sirven
porque al final el camino de Ítaca, ustedes por el sitio que van, no lo van a
conseguir. Yo me temo, por ustedes que ustedes, incluso sus nietos, van a dejar
este mundo teniendo en el carnet de identidad que son españoles. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de la moció 35, de suport i per a la protecció
dels defensors dels drets humans a Colòmbia, la votarem favorablement. És una
iniciativa, com explicava el Sr. Christian Giménez quan la presentava, provinent
d‘Amnistia Internacional. Pensem que és una bona iniciativa, és cert que en els
últims temps, malgrat d‘haver començat tot aquest procés de pau, s‘estan produint
uns fets no menors perquè estan causant la mort i molt especialment de gent o que
està defensant drets humans o que defensen, són defensors de la gent que està
defensant les seves terres i la posició en zones especialment rurals i allunyades
dels centres urbans. Per tant, creiem que, més enllà de qualsevol altre tipus de
consideració, hem de donar suport a aquesta gent, hem de fer valdre els drets
humans i que les organitzacions tant de Nacions Unides com qualsevol altra
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organització de caràcter humanitari puguin desenvolupar la seva tasca a Colòmbia
per garantir la pau, la tranquil·litat i que es pugui desenvolupar el país i tot el trànsit
de finalització de la violència una vegada desapareguda les FARC, pugui portar-se
al bon port. Per tant, com les deia, votarem favorablement.
Respecte a la moció 36, per dedicar un espai públic de la ciutat al referèndum de l‘1
d‘octubre, crec que, anava dir com ha quedat palès però no crec que sigui el debat
que representa la ciutat, però crec que sí que és cert que no hi ha el consens
necessari per una qüestió d‘aquest tipus, per poder posar-li a un espai aquest nom.
Per tant, votarem contràriament a aquesta iniciativa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Si volen tornar a comentar qualsevol qüestió, Sr. Giménez.

SR. GIMENEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, tres coses molt ràpides, en relació sobretot a la intervenció del grup municipal de
Ciutadans. Ens ha dit, ens ha parlat tota la estona del què és realment important, el
què és realment important, el què és realment important per a totes nosaltres. El
què és realment important és la seva revisió del tercer punt d‘una moció elaborada
per Amnistia Internacional, sí?, que hem assumit el text sencer d‘aquesta moció que
ens proposa Amnistia Internacional.
El què és realment important és que els vegin en el tercer acord que diu literalment:
―instar al Govern de la Generalitat a fer les gestions necessàries‖, no parla de
competències, diu: ―a fer les gestions necessàries perquè les missions d‘observació
i verificació de Nacions Unides a Colòmbia, estiguin dotades d‘un component de
drets humans‖. A fer les gestions necessàries i que inclou en un acord següent el
cinquè:‖ instar també al Govern espanyol a prendre mesures pel compliment dels
punts anteriors‖.
Bé, jo el què els hi passaria és apuntin, és el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
d‘acord?, que és el número de l‘E. M. que és el relacions institucionals d‘Amnistia
Internacional a Catalunya, perquè el trunquin i li preguntin o li comentin els seus
dubtes sobre una moció pròpia d‘Amnistia Internacional que inclou totes les
administracions que poden estar implicades en aquest tema i sobretot, sobretot
deixar molt clar que el què realment és important, el què realment és important per
a totes les presents i per a tots els ciutadans i ciutadanes d‘aquesta ciutat és que
vostès facin una esmena i votin en contra d‘un acord com el tercer d‘aquesta moció.
Això és el que realment és important, això, eh?, això és el què realment és
important. Home!, es posen d‘exemple tota la estona, el què vostès presenten, o el
què vostès critiquen és el que realment és important.
Bé i per últim, ens agradaria llegir la resposta sobre la Comissió de Nomenclàtor
que ens acaba de fer avui el govern, on es diu literalment; perquè li demanem des
de fa més d‘un mes, li demanem, més d‘un més que la hem feta per escrit però ho
hem fet per correu i per telèfon des de fa mesos, les actes d‘aquesta Comissió de
Nomenclàtor a la que enviem les propostes i ens diu: ―actualment estem en fase de
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preparació del reglament intern de la Comissió que establirà, entre d‘altres, el
sistema de respostes envers les propostes presentades‖.
Bé i ens passen l‘acta de l‘abril i encara no, la del maig. Bé polititzar una comissió
que entra no?, qui ens diu, o on posa que entra?, què hi cap, o que no?, a una
determinada comissió com aquesta. Com podem saber?, com ho podem saber
qualsevol de les que estan aquí presents o qualsevol dels grups que hi ha aquí?, si
ens diuen que no tenen reglament intern d‘aquesta comissió, llavors, no sé.
Nosaltres l‘únic que fem és presentar el què ens van explicar que s‘havia de fer,
que era presentar propostes i ara el què demanem, tres mesos desprès d‘haver
presentat les propostes, és com a mínim, que ens mostrin les actes, els acords o
les decisions que s‘han pres en aquella comissió a la que no podem assistir cap
dels grups que estem aquí presents, i això serviria per a la moció d‘avui, per a la del
mes passat i per a totes aquelles que tenen a veure amb la Comissió Nomenclàtor.
Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, en resposta a la moció 36. En primer lloc donar la benvinguda als companys de
l‘Assemblea dels CDRs d‘aquí L‘Hospitalet. Ells van ser de les moltes persones que
d‘una manera democràtica i pacífica van defensar el fet de poder votar l‘1 d‘octubre
i per tant, una mica aquesta moció era per tots vosaltres, per tots nosaltres.
Aquí s‘han dit diferents coses. Una moció que s‘ha rebutjat i que jo li voldria
recordar a l‘Alcaldessa i perquè vostè ho va veure i perquè ho va viure, i perquè
ningú no li ha d‘explicar què va passar aquell dia, perquè vostè va ser testimoni a
l‘institut Vilumara de la brutalitat amb la que van actuar les forces policials i vostè va
ser també unes de les que va aconseguir també parar això.
I com que ho va viure, per això defensem i demanem aquest reconeixement per a
aquelles persones. Perquè estem parlant d‘un reconeixement a persones que van
actuar per defensar democràticament fer un referèndum. Per votar. No per fer una
altra cosa que no fos votar. Votar, un acte democràtic. Crec que el país al que
encara pertanyo, es va dotar d‘una Constitució i d‘unes formes que volien portar cap
la democràcia el fet de desenvolupar-nos i això s‘està impedint des de fa molt de
temps.
S‘ha parlat aquí de minories, de que som una minoria i m‘ha donat la impressió de
que perquè som una minoria el dia 1 d‘octubre ens podien atonyinar i pegar i
maltractar. M‘ha donat aquesta sensació, vull dir que com si fossin una minoria
pogués passar això.
I després algú ha dit que moriré tenint un DNI espanyol. A mi no em preocupa morir
tenint un DNI espanyol, a mi el que em preocupa és morir pertanyent a un país que
no defensa la democràcia i que no ajuda a que hi hagi democràcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Bàsicament per la moció número 36. Em sorprèn que es digui el tema de la
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comissió del Nomenclàtor, tal com explicava també el portaveu de la CUP. Crec
que és positiu que els grups polítics, les entitats facin propostes a aquesta comissió,
però encara seria més positiu que aquestes propostes que es fan per les entitats,
es poguessin aplicar i desenvolupar, que no és el cas.
Respecte a l‘1 d‘octubre, nosaltres volem destacar que vem veure una ciutadania
que s‘alçava en defensa de la democràcia, en defensa del dret a decidir i en
defensa de les llibertats. L‘1 d‘octubre no es va imposar cap projecte polític, l‘1
d‘octubre el que es va fer es posar unes urnes perquè els ciutadans i les ciutadanes
de Catalunya poguessin decidir amb total llibertat el seu futur i el que vam veure va
ser una repressió policial, una brutalitat policial, que va provocar més de 1.000 ferits
i diferents destrosses en diferents col·legis electorals, com és el cas de la nostra
ciutat.
Miri, Sr. Miguel García, a Catalunya hi ha una majoria republicana i una majoria
independentista i aquí governen les forces republicanes i a aquest país també hi ha
una majoria social a favor del dret a decidir.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
No, para decirle al Sr. Christian de CUP-PA que nos hubiera gustado poder votar la
moción, pero nosotros tenemos nuestra forma de explicar las cosas, ustedes tienen
otra, no coincidimos, mala suerte. Hemos votado el resto de la moción a favor
porque consideramos que los derechos humanos son importantes, tenemos esa
conciencia y lo hemos votado. Pero nosotros instamos a quien tiene la posibilidad
de hacer cosas. No, en fin, por mucho que usted diga, no estamos de acuerdo en
esa forma de expresarlo y por eso hemos votado en contra de ese punto, el resto a
favor.
Y mire, Sr. Monrós, a tenor de lo que ha dicho usted, yo creo que en vez de la plaza
1 de octubre hay que ponerle, por toda la acción de la Sra. Núria Marín, plaza Núria
Marín. Como intervino ella ahí, parados aquí, mis vecinos no, tal... Una actuación
destacada en la defensa de la democracia y de la libertad y todo eso, pues a lo
mejor había que haber puesto plaza de Núria Marín. ¿Por qué no? Si se fajó allí
diciendo que no a los policías, que no actuaran en su ciudad, que, en fin, ella que
tenía esa conciencia y no debía de ser así. A nosotros la violencia tampoco nos
parece bien y efectivamente ahí podríamos compartir algunas cosas. Pero fíjese si
tenía intención en hacer eso la Sra. Núria Marín que se llevó hasta un fotógrafo
para que la fotografiara haciendo eso y le vino muy bien para darse un baño de
multitudes y demás.
Mire, ¿sabe lo que le digo? Que estamos siempre con lo mismo, dándole vueltas a
la misma peonza. Ustedes tienen legítimo derecho a defender lo que defienden,
nosotros también, pero yo siempre les digo lo mismo, hombre, oiga, nuestras
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prioridades son otras en Cataluña y ustedes no… Han olvidado… ¡si tienen el
Parlamento cerrado! ¡Si lo han vuelto a cerrar otra vez!, si lo han vuelto a cerrar y
ha votado hasta el PSC con ustedes para cerrarlo, que manda narices, manda
narices. Tiene usted una cierta alianza ahí, con el PSC, por lo tanto no le aprieten
tanto, le aprietan demasiado. Y no tienen más remedio que defenderse porque le
aprietan mucho, pero ya le digo que tanto monta, monta tanto, en algunas cosas.
Ya veremos ahora y mucho menos con los derroteros que estamos tomando en
decir que con nuestros votos son decisivos, Sr. Pedro Sánchez, que ahí estamos.
Pero luego están las hipotecas y ahí vienen los problemas.
Sr. Garcia, no nos vamos a entender nunca. Nosotros pensamos de una manera y
ustedes de otra.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, molt breument Alcaldessa, per comentar el tema de la comissió del
Nomenclàtor. La comissió del Nomenclàtor és una comissió legal que funciona, que
es reuneix, que té unes actes, unes actes que s‘entreguen als membres de la
comissió i que quan es ratifiquen, es ratifiquen, es poden entregar a aquells grups o
persones que així ho demanin. De fet demà hi ha reunió de la comissió de
Nomenclàtor i el primer punt de l‘ordre del dia és la ratificació de l‘acta del mes de
maig. És impossible que jo li enviï a vostè l‘acta del mes de maig si no està
ratificada per la comissió.
Per tant, a partir de demà, un cop ratificada, vostè tindrà l‘acta i en qualsevol cas la
comissió del Nomenclàtor està fent una excel·lent feina, Sr. Garcia. Ho dic perquè
clar, això de dir, no, aquí es reuneixen però no se sap. Doncs miri, fruit d‘aquest
treball, aquest any 2018 tindrem per fi el nomenclàtor tancat en versió electrònica i
esperem que es pugui fins i tot publicar en paper. O sigui, una feina d‘anys que no
és mèrit del govern. Hi ha un equip de tècnics al darrera que està treballant i que
em sembla que se‘ls ha de tenir el respecte suficient i necessari. Moltes gràcies.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, per últim agrair a tots els grups el seu vot favorable a la moció 35 i simplement
recordar-li al portaveu de Ciutadans que no és una qüestió de criteris diferents, mai
és una qüestió de criteris diferents, és una qüestió de marcar perfil nacional a cada
Ple. És una qüestió de marcar perfil nacional i nacionalista, per part del seu grup
municipal, a cada Ple. És una qüestió de vostès buscar i alimentar la confrontació
entre veïnes d‘aquesta ciutat a cada Ple, anant a buscar cada paraula, cada punt,
cada coma de cada moció i de cada punt que pugui presentar el govern a cada Ple,
per alimentar la confrontació entre veïns i veïnes d‘aquesta ciutat. És això, és això,
no són diferències de criteris, no és un problema de criteris, no hi ha cap diferència
de criteri entre el punt tercer i el punt cinquè, són absolutament compatibles dins de
la mateixa moció tant el punt tercer com cinquè.
Hi ha una voluntat de confrontació, de recerca de punts en cadascuna de les
mocions per confrontar i per marcar perfil nacional. Ho saben, ho saben i ho fan a
cada Ple. Són vostès absolutament pesadíssims amb el mateix tema sempre, anant
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a buscar a qualsevol moció, tingui a veure o no, la confrontació política.
L‟Alcaldessa dóna per finalitat el debat de les mocions números 35 i 36, el resultat
de la votació és el que figura a continuació en cadascuna d‟elles.
ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA
MOCIÓ 35.- DE SUPORT I PER LA PROTECCIÓ DELS DEFENSORS DELS
DRETS HUMANS A COLÒMBIA.
La votació d‘aquesta moció s‘ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, ha estat aprovada íntegrament, amb el resultat
següent:
a) Acords PRIMER, SEGON, QUART, CINQUÈ i SISÈ: han estat aprovats per
unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.
b) Acord TERCER: ha estat aprovat 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-EUiAPIRATES-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
ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 6 vots
en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; i amb 1 vot d‟abstenció del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
A Colòmbia, malgrat el procés de pau, en el darrer any s‘ha produït un alarmant
augment dels homicidis i dels atacs contra els defensors i defensores dels drets
humans per part de determinats grups armats.
A finals del 2016, el Govern i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia
(FARC), el grup guerriller més gran del país, van signar un acord de pau que va
ser posteriorment ratificat pel Congrés. Fa uns mesos, el govern va anunciar el
començament de negociacions amb la segona guerrilla més important del país,
l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN), però el gener les negociacions van
quedar suspeses. No obstant això, la signatura dels acords de pau suposa el
primer de moltes més passes necessàries per arribar a una situació en la qual la
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població colombiana pugui viure sense por de ser víctima d'homicidi, desaparició
o desplaçament forçat per pànic a perdre la vida. Ens trobem davant un moment
històric en el qual la comunitat internacional és fonamental.
La percepció que l'acord de pau aconseguit amb les FARC suposa el final de les
violacions de drets humans està molt lluny de la realitat. Malgrat l'acord de pau,
Colòmbia viu des d'agost de 2016 un alarmant augment dels atacs contra
defensors i defensores dels drets humans, especialment contra líders
comunitaris, activistes en favor del dret a la terra i el medi ambient, i contra els
qui fan campanya pel procés de pau i contra la impunitat, sobretot en zones
rurals.
Segons l‘ONU, l‘any 2017 van ser assassinats 100 defensors i defensores de
drets humans a Colòmbia. Davant aquesta situació les autoritats colombianes
han d'adoptar mecanismes de protecció més efectius i exhaustius que
garanteixin la seguretat de les comunitats en risc. A menys que les autoritats no
assegurin la protecció urgent d'aquestes comunitats, es podrien perdre moltes
vides.
Darrere d'aquests atacs hi ha grups armats, inclosos paramilitars, que han
augmentat la seva activitat per apoderar-se dels territoris abans controlats per
les FARC, rics en recursos i que es poden explotar amb fins econòmics. Les
autoritats colombianes al·leguen que tots els grups paramilitars van ser
desmobilitzats l'any 2015. No obstant això, la realitat és una altra, l'Oficina a
Colòmbia de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans ha
alertat en reiterades ocasions de l'augment de l'activitat paramilitar i dels riscos
que comporta. Per tant, les autoritats han d'actuar per protegir les comunitats
amenaçades per aquests grups armats, en lloc de negar que continuen actius.
Colòmbia es troba en un moment històric de construcció de la pau, però aquesta
pau no pot implicar més impunitat. Sense justícia no hi haurà pau real, i és per
això que s'ha de garantir a les víctimes el seu dret a la veritat, justícia i reparació.
D'acord amb el dret internacional, les autoritats colombianes han de portar
davant la justícia als presumptes culpables de crim de guerra i de lesa
humanitat.
El paper dels defensors i de les defensores és fonamental per a la construcció
de la pau a Colòmbia. Però la pau no es pot construir amb la impunitat dels
abusos i les violacions dels drets humans.
Per aquests motius, l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat, a proposta dels
grups municipals ICV-EUiA-Pirates, ERC i CUP-Poble Actiu, acorda:
PRIMER.- Mostrar el suport de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet a la tasca dels
activistes i líders comunitaris i demanar la seva protecció efectiva perquè puguin
continuar treballant per a la defensa dels drets humans.
SEGON.- Adherir-se a la Declaració del Parlament de Catalunya de suport i per
la protecció dels defensors dels Drets Humans a Colòmbia aprovada per
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unanimitat el 26 de juny del 2017.
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a fer les gestions necessàries
perquè les Missions d'Observació i de Verificació de Nacions Unides a Colòmbia
estiguin dotades d'un component de drets humans per tal de reforçar les
funcions de vigilància de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per
als Drets Humans en aquest país.
QUART.- Instar el Govern colombià perquè adopti mesures més efectives per
garantir la seguretat dels grups i les comunitats en risc, com els pobles
indígenes, afrodescendents i camperols, i els defensors i les defensores de drets
humans.
CINQUÈ.- Traslladar aquesta declaració del Parlament de Catalunya amb
l‘adhesió de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat i instar el Govern espanyol
a prendre mesures pel compliment dels punts anteriors.
SISÈ.- Traslladar aquests acords a Amnistia Internacional Catalunya, a la Taula
per Colòmbia, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Cooperativa Mujeres Pa‘lante, al Parlament de Catalunya i al Govern espanyol
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ERC, CiU, CUP-PA
MOCIÓ 36.- PER DEDICAR UN ESPAI
REFERÈNDUM DE L‟1 D‟OCTUBRE.

PÚBLIC

DE

LA

CIUTAT

AL

Ha estat rebutjada 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; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i de la REGIDORA i REGIDORS
NO ADSCRITS/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i
Francisco Javier Martín Hermosín; amb 4 vots a favor dels representants d‘ERCAM, 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 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.
A continuació l‟Alcadessa dona pas a l‟examen debat i votació de les Mocions
individuals
MOCIONS INDIVIDUALS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
En relació amb la moció presentades pel grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, número 37, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha una esmena d‘Esquerra Republicana.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, tenim una esmena i per ser coherents amb el que va ser la resolució, la moció
que va aprovar el Parlament de Catalunya, el que demanaríem d‘aquesta moció, és
que suprimís tota la part expositiva i que quedés exclusivament amb el punt de
donar suport a la moció 3/12 aprovada pel Parlament de Catalunya que insta al
govern de la Generalitat i els dos punts concrets aquí inclosos del que és la pròpia
resolució que vostès treien amb la moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Té la paraula el portaveu del grup socialista.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. En la línea del que plantejava el Sr. Garcia, del que es va
aprovar en el Parlament de Catalunya, que és el que en el fons pretenem i és la
voluntat en aquesta moció, acceptaríem l‘esmena que planteja el Sr. Garcia i per
tant la moció quedaria en aquests termes, sense la part expositiva que hi ha a la
moció i fent la introducció amb els acords.

SRA. ALCALDESSA
Està clar. Quedaria, per tant, acceptada l‘esmena.

Essent les 19:17 hores, abandona la sessió el Sr. José María García Mompel,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies. La moció té un sentit, entenc que simple. El que es planteja avui és el
mateix que es va plantejar fa unes setmanes al Parlament de Catalunya amb la
voluntat sobretot de buscar un marc d‘entesa, de poder seure, de poder dialogar, de
poder acordar, partint de les premisses que entenem que la política i el que és
exigible a la gent que s‘hi dedica, que ens hi dediquem en aquests moments a la
política, creiem que ens és exigible l‘esforç, el màxim treball per a la recerca
d‘acords, de consensos i per evitar les confrontacions.
Per tant, en aquesta línea, més enllà de prejutjar quin serà el resultat, més enllà de
prejutjar en què estem d‘acord i en què estem absolutament en desacord, el que es
planteja en aquesta moció és establir per una banda un nivell de acords, de diàlegs,
de debat per poder arribar a acords en grans temes de país a casa, a Catalunya,
entre les forces polítiques de Catalunya i instem al govern de la Generalitat i al
govern d‘Espanya per tal d‘obrir un període de diàleg per mirar d‘assolir els màxims
acords possibles que tinguin com a objectiu, que tinguin com a eix, les necessitats
polítiques, econòmiques i socials de tota mena de la població de Catalunya.
Aquest és l‘esperit del que es va aprovar al Parlament de Catalunya i aquest és
l‘esperit de la moció que presentem avui en aquest Ple. Gràcies.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Obviamente todo lo que sea diálogo, sobre todo obviamente dentro de lo
que es la ley y la Constitución, pues vamos a estar a favor. Yo estoy a favor de esa
moción.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies. A favor.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, nosaltres la votarem en contra, aquesta moció.
Per a nosaltres, la reacció dels governs espanyols d'Aznar i de Zapatero a la crisi
capitalista de baixa rendibilitat del capital, va ser recentralitzar, alimentar la
bombolla immobiliària i crear una massa de treballadors i treballadores semiesclaus i esclaves amb la llei d'estrangeria. L'esclat de la bombolla immobiliària al
2008, amb Zapatero i també amb Rajoy, va comportar la reforma exprés de l'article
135 de la Constitució, el rescat bancari, triplicar el deute públic fins a igualar el PIB,
amb l'empobriment de les classes populars i l'augment de la desigualtat amb
desnonaments, acomiadaments, atur, retallades dels serveis públics i baixades
salarials, amb la conseqüent involució social.
Amb l'intent a Catalunya d'exercir el dret a nostra autodeterminació, la reacció ha
estat la violència estatal a persones desarmades, la impunitat de les agressions
feixistes, l'empresonament sense judici per raons polítiques, la dissolució il·legal del
Parlament, l'exercici il·legal de l'article 155 de la Constitució i la involució
democràtica per la qual s'ha entrat en un univers Llarena, paral·lel a la realitat
política i mediàticament promogut. Monarquia, PP, PSOE i Ciutadans són socis en
aquesta deriva d'involució democràtica.
Anant a la moció en qüestió, aquesta que ens diuen de consens polític i social,
entenem que el consens és el contrari a la imposició i l'autoritarisme, un mètode de
la disconformitat i la discrepància en temes conflictius. Entenem que el diàleg
implica discussió i debat i no simplement el monòleg de la part que disposa de les
armes. Sí, de les armes. ntenem, per tant, que les condicions prèvies al diàleg són
que els cossos repressius i els grups feixistes deixin d'actuar contra persones
desarmades, mobilitzades per reivindicacions laborals o democràtiques i la llibertat
dels presos polítics i preses polítiques de tot l'Estat espanyol, activistes o polítics
catalans, activistes sindicals de diversos sindicats, sobretot i especialment del SAT,
els nois d'Altsasu, artistes, músics, twitaires, etc.
El diàleg que volem és el de ciutadans i ciutadanes lliures en els quals resideix la
sobirania, no pas el de súbdits i súbdites amb el seu amo.
I com a exemple dels grans temes que caldria revertir per tal d‘aturar les involucions
socials i democràtiques, trobem, al nostre humil entendre, la derogació de les
reformes laborals del PP i del PSOE de Corbacho. La reversió de les retallades i
privatitzacions de la sanitat, de l'ensenyament i dels serveis socials. La derogació
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de la LOMCE, la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, la Llei Wert i
la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya. Prou d'impunitat, pensem, per a les
agressions i celebracions feixistes a casa nostra. Prou muntatges judicials, policials,
polítics i mediàtics i l‘anul·lació, també demanem, de totes les acusacions
polítiques, indemnitzacions i càstigs exemplars per als veritables culpables. Retorn
del exiliats i exiliades polítiques i de les víctimes de la repressió sobre la llibertat
d'expressió i anul·lació, també, de totes aquestes acusacions polítiques,
indemnitzacions i càstigs exemplars de tots els culpables. Depuració, també, dels
cossos repressius i del poder judicial. Derogació de la Llei mordassa del PP i de la
Llei Corcuera del PSOE, també. Persecució de la corrupció de la casa Reial i
també, la del Partit Popular. Reversió de la reforma de la Constitució de l'article
135. Qüestionament del pagament del deute, si impedeix la necessària despesa
social. Pressupostos públics no austericides, ni bolcats amb la despesa militar.
Implementació del nostre, i del de tots i totes, dret d'autodeterminació i un debat
polític sobre monarquia o repúbliques, sí, repúbliques, a l‘Estat espanyol. Sense tot
això, una moció pel consens polític i social al voltant de quins grans temes ens
proposa, de país, el Partit Socialista. Hi votarem en contra. Gràcies.
Essent les 19:20 hores, s‟incorpora a la sessió el Sr. José María García Mompel,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del Partit Demòcrata agraïm que el Partit Socialista hagi acceptat aquesta
esmena deixant fora del text que hi havia, perquè se‘ns hagués fet difícil votar-hi
favorablement.
Nosaltres sempre hem estat, com a formació política i personalment, sempre
favorables al diàleg, però un diàleg de tu a tu, no un diàleg només des de la
superioritat d‘un estat espanyol envers a Catalunya i no amb un diàleg només entès
en que hi ha una constitució inamovible que no permet fer, com per exemple, un
referèndum d‘autodeterminació a Catalunya. Perquè quan es parla de pacte, de
negociar, de asseure‘s a fer totes aquestes coses en benefici de la ciutadania, si un
polític és de mirades amples i veu que un poble té 2 milions de persones que volen
coses diferents a les que hi ha establertes en un text legal del 1978, alguna cosa
està passant i a la història han passat moltes coses a molts països del món.
Un ha d‘asseure‘s amb mirada ampla per veure que ha de negociar coses que van
més enllà d‘una possible constitució i que votar, per un referèndum
d‘autodeterminació, votar la llibertat d‘un poble, si es vol o no es vol, perquè sempre
ho hem dit, no es tracta de que uns votin sí i altres no puguin votar, sinó de que
precisament es faci un referèndum com Déu mana, pactat i establerta la pregunta i
legal. Crec que en aquests temes sempre ens hi trobaran, com ens hi trobaran en
tots els altres temes que sempre hem estat negociant de tu a tu envers l‘estat
espanyol.
Però ha arribat el moment de que si ens assentem, ens assentem amb aquesta
mirada ampla i tenint en compte que a Catalunya hi ha milions de persones que
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volen una altra cosa i que per solucionar aquest tema s‘ha de negociar una cosa tan
clara i ineludible com és fer un referèndum d‘autodeterminació perquè la gent pugui
expressar democràticament què volen ser el dia de demà i aquesta democràcia sí
que la recull la Constitució espanyola, si és que ens creiem que la Constitució
espanyola és fruit de la democràcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Des d‘Esquerra Republicana de Catalunya, una vegada
acceptades les esmenes, votarem a favor d‘aquesta moció. El nostre partit sempre
ha estat a favor del diàleg, aquest partit mai s‘ha aixecat de la taula de diàleg i ha
buscat una solució a aquest conflicte entre Catalunya i l‘Estat espanyol que es basi
en l‘exercici del dret a decidir, en l‘exercici del dret a l‘autodeterminació.
Però el que hem vist durant els darrers mesos, és que davant aquesta petició
reiterada de diferents forces polítiques de consensuar un referèndum, d‘establir un
diàleg sincer on els ciutadans i les ciutadanes poguessin exercir el dret a
l‘autodeterminació, el que hem vist únicament és que s‘ha negat aquest dret a
decidir dels catalans i de les catalanes, és a dir, que s‘ha actuat amb brutalitat
policial contra persones que únicament volien exercir aquest dret l‘1 d‘octubre, que
s‘han segrestat les institucions catalanes amb el 155 i que s‘ha empresonat
persones i líders polítics i socials d‘aquest país, únicament per les seves idees
polítiques.
Mirin, diàleg és parlar de tot sense renúncies i condicions. Diàleg també és parlar
en igualtat de condicions. Diàleg també és parlar que el poble de Catalunya pugui
exercir el seu dret a l‘autodeterminació, que pugui exercir el seu dret a decidir,
perquè els agradi o no els agradi, en aquest país hi ha una majoria social molt
àmplia de ciutadans i ciutadanes que volen exercir aquest dret, independentment de
si estan a favor de la república catalana o estan en contra.
Des d‘Esquerra Republicana de Catalunya esperem que aquesta voluntat de diàleg
del govern de l‘Estat espanyol no sigui únicament una operació d‘imatge. Que no
sigui una paraula buida de contingut i per parlar de diàleg hem de parlar també que
s‘acabi amb la judicialització de la política, que hi hagi la llibertat dels presos polítics
i el retorn dels exiliats. Que estem veient com a nivell de la justícia europea,
aquests càrrecs suposats que estan acusats, no estan evidenciats per diferents
països com Alemanya o Bèlgica. També demanem que amb aquest diàleg es pugui
tractar aquest referèndum pactat, com s‘ha fet a Escòcia. Per tant, que els
ciutadans i les ciutadanes puguin exercir el seu dret a decidir i sobretot que també
es respecti la voluntat majoritària del poble de Catalunya a les urnes.
I si parlem de consensos de país, cal començar a retirar els recursos al Tribunal
Constitucional sobre lleis de progrés social que ha aprovat el Parlament de
Catalunya. Donin suport també a les més de 40 lleis socials que han estat
anul·lades de forma parcial o total o que han estat suspeses de manera cautelar pel
Tribunal Constitucional, com la llei contra la pobresa energètica, la llei del dret a
l‘habitatge, la llei contra el canvi climàtic o impostos, com l‘impost sobre els pisos
buits o els dipòsits bancaris entre d‘altres. I si volem també consensos de país,
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donin suport també al dret a decidir que té un suport de més d‘un 80% de ciutadans
i ciutadanes d‘aquest país. I si volen també consensos, parlem del consens
majoritari que hi ha a la societat catalana que reclama la llibertat dels presos
polítics, que surtin de les presons i això a totes les enquestes és de manera molt
transversal de diferents formacions polítiques i votants en les quals diuen que
aquest empresonament no és correcte perquè s‘està privant de la llibertat a
persones únicament per les seves idees.I si parlem també de consensos, parlem
també de que hi ha un 80 % de ciutadans i ciutadanes de Catalunya que suspèn la
monarquia espanyola i no la vol.
Per tant, diàleg sí, però sense cap tipus de renúncies i condicions i el que reclamem
és que fruit d‘aquest diàleg, el poble de Catalunya pugui exercir el dret a
l‘autodeterminació, poder exercir el dret a decidir, com s‘ha fet en altres països.

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

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per la moció pel consens polític i social al voltant dels grans temes de país, ja
avanço que el nostre grup municipal de Canviem LH, votarem a favor aquesta
moció, ja que estem d'acord amb els acords que planteja.
Els seus acords proposen diàleg i, valgui la redundància, acords i tornar al debat
polític per solucionar la paràlisi institucional i començar a solucionar el que de
veritat importa que són les condicions materials de vida de la gent. I com que en
aquesta moció cadascú ha aprofitat una mica per parlar del seu llibre, doncs
nosaltres també ho farem.
I el que trobem a faltar és aquesta mateixa voluntat de consens a la ciutat, sobretot
als grans temes de debat d‘aquí, de la nostra ciutat, no de país, en aquest cas de
ciutat. El govern socialista a L'Hospitalet, des del nostre grup municipal considerem
que no pot presumir de ser un govern amb voluntat de consens, i sobretot en els
grans temes de ciutat, o esteu sols o amb la majoria de grups de l'oposició en
contra. Parlo de qüestions com el PDU de la Gran Via, el districte cultural, la política
urbanística i d'habitatge de la ciutat, la gestió de l'espai públic, la gestió de l'arbrat
que s‘està fent també als últims mesos i diverses obres a la ciutat que durant tota
aquesta legislatura hem vist que no hi havia consens. I això es reflecteix en aquest
Ple cada mes, quan repetidament trobem qüestions importants de ciutat que el
PSC, o guanya amb la majoria ajustada gràcies als trànsfugues o guanya gràcies al
vot de qualitat de l'Alcaldessa o perd i no assumeix aquesta derrota i fa el que li
dóna la gana igualment.
Les intencions reflectides a les paraules escrites en aquesta moció són molt bones,
ens agraden a tots, però la pràctica a la ciutat del partit que governa es totalment la
contrària.
Per tant, nosaltres el que volem són fets i no paraules. El consens no és dir-vos a
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tot que sí, el consens és dialogar i arribar a acords comuns. Després de 3 anys de
legislatura, encara estem esperant aquesta voluntat de consens. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Vamos a ver, aquí cuando se habla de diálogo, yo creo que
nadie estaría, a priori, en contra del diálogo. Yo creo que las personas y los
conflictos se suelen resolver con diálogo. Pero aquí a lo largo del tiempo vamos
viendo que es muy falaz y muy banal la palabra diálogo. Hay quien la utiliza como
un elemento sin ninguna voluntad, realmente de dialogar, quizás de confrontación,
para poner ante el espejo a… ; cuando le dicen mire usted, no podemos dialogar en
esos términos, en esas condiciones, ponerlo ante el espejo como el malo, el
opresor, el que no quiere, el que no tiene voluntad de diálogo.
Mire, el Partido Socialista trata de vendernos un relato que la confrontación se va a
acabar con su legendario ―talante dialogador‖, pero, claro, no es tampoco muy
creíble bajo según que prisma lo mire uno. Cuando ve que hay condicionamientos
que te hacen dudar de si en el fondo lo que quiere es acercarse, por intereses
partidistas y de sillones, a un gobierno o a unos señores que hablan de diálogo pero
que en el fondo trazan una línea roja absolutamente infranqueable, incapaces de
dar un pequeño paso atrás para hacer que la voluntad de diálogo sea de verdad por
ambas partes.
O sea, no nos fiamos del Partido Socialista, así de claro. ¿Sabe por qué? Porque
los condicionamientos que hacen que abra la mano y se ponga a disposición para
pagar hipotecas, están ahí. Es decir, nadie podía pensar que al final después de lo
que se dice y las hemerotecas están ahí, que da vergüenza entrar en redes
sociales diciendo lo que ha dicho el Sr. Pedro Sánchez, no pactaremos con los que
tal, no pactaremos… en fin, por no reproducirlas aquí que son muchas y variadas,
al final acepta entrar por la puerta falsa en el Congreso con los votos de Bildu, de
terroristas, condenados muchos de ellos y con los votos de los separatistas y con
los votos de esa gente que, en definitiva, no les interesa un carajo este país, que
quieren hacerlo jirones. Eso está claro. Por lo tanto, con estos señores hay que
dialogar, sí, pero con una condición y no sin condiciones, que no nos pongan ellos
las condiciones, esa es la condición, que ellos no nos pongan la condición para
dialogar diciendo, mire, yo, al final, hable usted de lo que hable y aquí está. El Sr.
Pedro Sánchez vino hace poco y el 95 % del tiempo le estaba diciendo a otro que
no hay nada que hablar, que si no hablamos de referéndum y si no hablamos de
que la libertad y si no nos dais esto y lo otro, no hay nada que hablar, o sea, le
ponía una barrera infranqueable. Aunque yo me creyera la buena voluntad, que
creo que la buena voluntad está cargada de intereses, que no me la acabo de creer
porque he visto de qué forma ha llegado a la presidencia del gobierno.
En definitiva, yo creo que el diálogo, cuando alguien no quiere dialogar, es
complicado. Sí que hay que seguir intentándolo, hablar de diálogo pero hay que
decirle a la otra parte que cuando dice sin condiciones, sea de verdad. Que no sean
ellos los que ponen las condiciones. Porque… vamos a ver, yo he puesto aquí
algún ejemplo alguna vez. Mire, ya he dicho siempre que los sentimientos son
sentimientos pero que no son fuente de derecho y muchas veces se hacen los
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sentimientos por parte de los nacionalistas o de quien le toque, porque los hay en
todos los bandos, como si fuera un derecho y ponía el ejemplo de cuando alguien
tiene un sentimiento hacia una persona, incluso del mismo sexo y quiere estar con
él y llegar a casarse o en fin, a yacer con él y la otra persona le dice, no, no es no, y
dice no, hay que dialogar. No, es que no me gustas, es que no tengo nada… es que
yo tengo unos grandes sentimientos hacia ti y aspiro a quererte y aspiro,
trasladándolo al tema de lo que es el tema del separarse de España y no quiero
estar en España y me quiero ir porque yo me siento un pueblo, no sé qué. Oye, y
tengo derecho, no, no tienes ningún derecho a poseerme ni que yo te diga que sí,
porque los sentimientos no son fuente de derecho.
Por lo tanto, tendrá usted que ir por otro camino, para convencerme, porque en
democracia hay que convencer y eso tiene un camino, es el Parlamento de todos
los catalanes españoles y de todos los españoles porque ahí hay que convencer y
cambiar leyes y empezar a trabajar en la dirección de convencer a la mayoría del
pueblo que somos todos, el pueblo español, para si desde la ley se puede
conseguir algún día esa aspiración legítima de los señores que quieren la
independencia pues se pueda dialogar. ¿Y por qué no? Pero eso tiene arduo
trabajo y tiempo y convencer. Democracia. Ellos echan por el camino del medio,
arrasamos la democracia, la ley, el orden y todo lo que haga falta con tal de llegar a
ejercer mi derecho porque yo me lo creo. Pues no señor, porque frente a su
derecho está el mío y no estoy de acuerdo.
Por lo tanto, sí que tenemos que ponernos de acuerdo y dialogar. Yo no censuro el
que se quiera dialogar pero es machacar en hierro frío, un diálogo de sordos y de
besugos cuando alguien te dice cuando estás hablando con él, oiga, usted viene
aquí y hacemos el postureo, una foto, pero al final este es el camino, yo marco la
pauta de cual tiene que ser el diálogo.
¿Vamos a tragar con eso los que somos constitucionalistas? Los que creemos en el
derecho legítimo a defender la unidad de la nación española. ¿Por qué? ¿Dónde
está el diálogo cuando alguien no quiere dialogar? Por eso estamos en contra de un
diálogo que lo que viene aquí y no nos creemos al Partido Socialista por esa razón,
porque no está en disposición de dialogar, está en debilidad ante la otra persona
que pone su razonamiento. ¿Sabe por qué? Porque le debe mucho. Tiene grandes
hipotecas y no nos fiamos porque viene a hacer concesiones y ya veremos.
Y poco a poco van retomando el tema, concesiones, más concesiones, dinero, más
dinero. Se callan media hora, llegan a acuerdos, oye, tú di esto, yo digo lo otro.
Mire, que no, el diálogo cuando sea de verdad, cuando la otra parte, la parte que se
quiere ir de España, la parte que quiere separarse, esté dispuesta a dialogar con la
ley en la mano y para eso antes hay que pasar por un período de respeto a lo que
tenemos, puesto entre todos, entre los propios catalanes.
Es verdad, que yo lo he dicho aquí más veces, es que hay que repetirse, es verdad
que hay gente que no ha votado la Constitución pero la ha heredado. Los sistemas
políticos se heredan y tienen también legitimidad querer cambiarla y sus
aspiraciones son legítimas pero dentro del marco constitucional que nos hemos
dado todos, el pueblo español, en el que está también comprendido el pueblo
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catalán.
Miren ustedes, nosotros vamos a votar en contra porque no nos creemos a ninguno
de los dos interlocutores, uno porque tiene hipotecas y porque nos tememos que
además aunque llegáramos a un acuerdo con ellos, si se concediera, que no se
puede conceder porque además no existe esa ley que dicen ellos que sale de los
extractos que hacen, de cómo interpretan el tema de las resoluciones de la ONU,
que no es cierto, si lo leen bien, verán que no es cierto. Solamente hay dos o tres
pueblos que tienen derecho a la autodeterminación. Cataluña no se encuentra entre
esos casos que habla la ONU.
Por tanto, no tienen ningún derecho pero ¿por qué no? Legitimidad algún día a
intentar conseguirlo pues sí que la pueden tener, pero desde ahí, desde lo que he
marcado, desde la ley, desde la Constitución, convenciendo desde la democracia,
no atropellando las leyes que nos hemos dado todos. Por ese camino no vamos.
Por ese camino no puede haber diálogo nunca porque cuando alguien se sale del
marco constitucional, está atropellando los derechos de muchos y de muchos
hablamos de 47 millones de españoles, entre los que están los catalanes también.
No de los dos millones que aquí quieren la autodeterminación, no, no de que el
Partido Socialista con su voluntarismo, que ya le digo que no me creo por lo que
hay detrás. En este momento no me lo creo. Quizás en otro igual me lo creo.
Porque hay detrás intereses que me hacen pensar que tienen, valga la
redundancia, interés en hablar de diálogo, ponerse como los buenos, nosotros es
que tal… Mire usted, aquí hay un montón de veces que se ha intentado el diálogo
aquí, raya, con Pedro Sánchez y fíjese al final este señor lo que hace, se pone así
después de haberle dicho a Pedro Sánchez, aquí lo que hace falta es que tú
vengas a decirnos que nos vas a dar el derecho a la autodeterminación. Pero si él
no es nadie para darlo, si va en contra de la ley. Y nos quiere hacer creer, lo que
pasa es que claro ahora se juega muchos votos y tiene miedo a descubrir sus
vergüenzas porque a mí no me va a engañar, a mí no me va a engañar, detrás de
esa voluntad de diálogo, me puedo creer una parte, muy pequeña parte, pero está
condicionada por hipotecas que tienen con los enemigos de la unidad de España.
Por lo tanto, me duele tener que votar en contra de esta moción porque quizás
usted, Sr. Fran Belver, tenga esa idea y quiera eso, pero sus superiores van por
otro camino. Eso es lo que yo creo. Seguramente usted dirá que estoy equivocado
y lo puedo aceptar porque es mi forma de ver las cosas y usted tendrá otra, pero sí
le digo una cosa, el día que los que quieren y los que hablan mucho de diálogo, que
llevan un mundo hablando de diálogo, se lo crean de verdad y den un paso en decir
estamos dispuestos a ceder hasta aquí, nosotros, los que estamos diciendo que
ese diálogo es imposible, podríamos ver la posibilidad de dialogar pero desde la
voluntad firme de llegar a acuerdos sin imponer.
Porque me hace gracia, y lo repito y aquí acabo, cuando se dice diálogo sin
imposiciones, solo la nuestra. No nos vale ese diálogo, queremos el diálogo de la
sinceridad y el de querer llegar a acuerdos de verdad. No de echarnos a esos dos
millones de personas que legítimamente y de buena voluntad de creerse cosas, se
lo han creído, echarnos en contra y enfrentarlos contra los que pensamos diferente.
Eso es lo que buscan porque viven de eso, aunque digan que es Ciudadanos, no es
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verdad. No es verdad, por lo menos yo no me creo esa historia. Aquí, quien busca
la confrontación son los que traen mociones a este Pleno permanentemente
confrontándonos porque Ciudadanos no trae ninguna de ese tipo, de
enfrentamiento. Ninguna.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, crec que hem vist l‘escenificació del que plantegem
a la nostra moció. Justament demanem això, que parlem i que intentem tots plegats
i que intentem posar-nos d‘acord, evidentment entre persones, entre grups, entre
gent que no pensem igual. Jo, amb els companys del meu grup municipal, no haig
de fer profunds debats per posar-nos d‘acord en els termes de la moció. Hi estem
d‘acord.
El que haig de fer és acceptar una esmena del grup d‘Esquerra Republicana.
Acceptar-li l‘esmena perquè és la meva moció desitjada? No, és la que jo portava
escrita però ells em fan una esmena, entenc que raonable, l‘accepto. Jo perdo i
segur que ells la redactarien d‘una altra manera de com ha quedat. D‘això es tracta,
de posar-nos d‘acord aquells que pensem diferent, no els que pensem igual.
Però crec que avui hem viscut més coses. Crec que la retòrica ha posat ben a les
clares on estan les dificultats. És evident que l‘acord significa assolir algun dels
objectius que tu t‘has plantejat quan t‘has assegut a negociar i és evident que quan
t‘aixeques de la negociació i has arribat a un acord, has perdut algun dels
plantejaments que tu tenies originàriament. Aquest és el nus d‘un acord i aquest és
el nus d‘un debat i d‘una negociació, perdre el menys possible i aportar el màxim
possible i trobar l‘equilibri perquè totes les parts surtin raonablement insatisfetes o
com a mínim, això es diu en termes de negociació.
Però jo crec que ara ens hem de situar i ja posats, en quin bàndol, perquè això
sembla que va de bàndols, en quin bàndol ens situem. Ens situem al bàndol dels
que volen solucionar el problema o ens situem al bàndol dels que ja els hi va bé que
hi hagi problema? Perquè tinc la sensació de que d‘aquests també n‘hi ha. Ens
situem a la posició dels que estem disposats a cedir part de la nostra posició per
assolir un acord i per poder tenir un marc de convivència o ens estem encallats en
les nostres posicions que segurament legítimes però maximalistes ens impedeixen
poder créixer, poder evolucionar i poder desenvolupar-nos com a societat complexa
que som?. Ens creiem allò de Catalunya un sol poble? Catalunya un sol poble no és
el meu poble, és un sol poble en el que hi som tots. I si en aquest poble no hi som
tots, no és un sol poble i segurament llavors tampoc és Catalunya.
Per tant, el que plantegem nosaltres era dir, escolti, seiem, m‘és igual que diguem,
amb tots els matisos que vulguin i amb totes les cortapises que vulguin, amb tot o
sense, m‘és igual, però seiem i seiem amb voluntat d‘arribar a un acord, seiem amb
la mirada llarga i amb la voluntat de posar-los-hi difícil a aquells que l‘únic que
busquen és la confrontació, que l‘únic lloc on viuen còmodament és en la
confrontació perquè sinó resulten irrellevants. Fora de la confrontació no tenen res a
aportar i per tant, han de fer el que calgui perquè la confrontació es mantingui.
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A nosaltres en aquests discursos no ens hi trobaran perquè de què serveix la
victòria sinó som capaços de fer res amb ella? De què serveix ser el grup que té
més diputats si no són capaços ni de presentar a la candidata a l‘elecció com a
president? Com a mínim haguéssim escurçat un parell de mesos tot el camí que
hem estat fent fins que hem tingut govern. De què serveix ser el grup que té més
diputats?. De què?. De què serveix?. De què serveix anar alimentant la
confrontació? De què serveix dir això no pot ser, això no pot ser. Quina és
l‘alternativa? L‘alternativa és que desapareguin tots aquells que pensen diferent al
que penso jo i quedar-me sol? Aquesta és la solució?. És que aquesta no és la
solució al problema, aquesta és la magnificació del problema.
Per tant, nosaltres el que plantegem amb aquesta moció i agraïm al conjunt de
grups que vegin aquesta opció i que ho vegin sense prejutjar el resultat. Aquí
nosaltres no estem plantejant quin serà el resultat, en què quedarà tot això. El
resultat serà aquest, la societat serà d‘aquesta manera. No, no, el què diem és,
seiem, discutim, parlem, negociem, arribem a acords i el resultat serà el que
convinguem entre tots. El que està clar és que cadascú fotent crits des del nostre
bastió, d‘aquesta manera segur que no arribarem a cap acord.
I per acabar, un parell de qüestions. La Sra. Julia Carballeira ens deia, hauríem de
traslladar aquesta voluntat de consens, d‘acord, a la ciutat. Jo crec que ara, aquest
mes de juliol, fa tres anys que estem esperant una resposta del seu grup, fa tres
anys. Nosaltres vam seure després de les eleccions, tal com vam dir durant tota la
campanya, per arribar a un acord amb vostès per fer un govern. Vam seure, vam
estar parlant, finalment els hi vam passar una proposta i estem esperant la
resposta. No defallim, queda un any de mandat.
I mire, Sr. Miguel García, usted cuando se produjo la moción de censura de Pedro
Sánchez, en su presencia en las redes, que de tanto en tanto saca aquí a colación,
usted lamentaba que se hubiera producido y acababa aquella intervención en las
redes con un Dios salve a España. Creo que llegados a este punto, a ustedes no
los salva ni Dios.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Jo, quan hem parlat d‘això, d‘aquesta moció, d‘asseure‘s a negociar, jo m‘ho
crec. Evidentment et pots asseure a negociar i no acabar assolint un pacte
favorable o que et facin propostes favorables. Però jo crec que s‘ha d‘intentar
sempre i fer-ho.
Llavors quan parlava el Sr. García de que el Partit Socialista s‘havia aliat amb els
enemics de la unitat d‘Espanya, clar jo, com que formo part d‘un partit que
teòricament, bé teòricament no, vam avalar diguéssim fer fora al Sr. Rajoy, mai a la
vida ens hem aliat amb el Partit Socialista com a enemics de la unitat d‘Espanya.
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Jo, la unitat d‘Espanya, dels que es creuen que Espanya ha d‘estar unida o dels
que volen continuar sent a Espanya, ho entenc perfectament perquè és el que vull
aconseguir pel meu país Catalunya, és a dir, i per això sempre dic que si jo fos
president d‘això tan gran que és Espanya, si tingués dos milions i mig de persones,
dos milions i mig de persones, no dues persones o dues mil persones, valoraria que
hi ha alguns que estan descontents amb una cosa i en volen una altra. Me‘ls
escoltaria i m‘hi asseuria força estona per veure què es pot fer.
Però vostè ha dit literalment, els enemics de la unitat d‘Espanya. No, no, jo sóc
amic de la democràcia, amic de la democràcia per a Espanya i amic de la
democràcia per a Catalunya. Del que sóc enemic és inclús dels que podent ser a
Catalunya, Espanya o a la resta del món, entenen que la democràcia és no poder
exercir-la.
Quan algú em diu que no es pot exercir la democràcia, quan algú impedeix la
democràcia, des d‘un procés participatiu o el que sigui, ens hem de fer la reflexió
que anem molt malament perquè precisament aquest país, aquesta Espanya
constitucionalista que vostè diu, va néixer per ser democràtica i morirà no sent-ho.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, per al·lusions. Sr. Belver, crec que el nostre grup sí que li va donar la resposta,
però probablement no era la que esperaven o desitjaven, però sí que li va donar
una resposta. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, es que, Sr. Belver, es que cuando usted dice, instar al Parlamento de Cataluña a
constituir un espacio de diálogo para facilitar acuerdos sobre los grandes temas de
país. Es que ese espacio ya existe, es el Parlamento de Cataluña, es el mismo que
ustedes el otro día lo cerraron, junto con los nacionalistas catalanistas, que lo
cerraron porque votaron con ellos, que tienen esa costumbre.
Claro que no me fio de ustedes y claro que yo decía eso y claro que digo que
España tiene enemigos, claro que lo digo, pero literalmente, pero es que lo
manifiestan permanentemente. Lo manifiestan, bueno es que no hay más que
seguir lo que dice, no todos evidentemente.
En Cataluña hay mucha gente, mucha, la mayoría, muy noble y mucha gente,
incluso siendo separatista, quiere y aprecia a España. Yo esto también lo sé, lo veo,
pero eso no quiere decir que no haya una parte que la odie, como también hay
otros en otros lados que suelen coincidir con nostálgicos de algunos regímenes,
que también hacen lo mismo y ahí estamos metidos.
Y cuando usted dice, no, es que el diálogo, pero es que insisto otra vez, el diálogo
no se puede hacer con quien no quiere dialogar, con quien pone una barrera, que
es imposible. Lo que pasa es que a ustedes eso les viene muy bien, hacer de
buenos, hacer de buenos. Nosotros somos los buenos, los demás son muy malos.
Ustedes son los que quieren que haya bandos. Ustedes se ponen en medio, con

…/…

146

unos intereses que van mucho más allá de los reales, de los que de verdad
necesita este país, el conjunto de todos los españoles. Ustedes tienen intereses
partidistas hombre. Si no hay más que verlo por donde van ya.
Mire, el Partido Socialista nada tiene que ver con el Partido Socialista que yo
conocí, al que defendí hace muchos años, el de Felipe González, mayoría absoluta,
donde había que hacer cambios, había que luchar contra la dictadura. Ese es el
Partido Socialista que a mí me gustaba, el que yo echo de menos. El que ahora hay
no se preocupa más que de los sillones, de seguir gobernando con el bipartidismo,
de estar ahí, te quitas tú y me pongo yo y lo que han hecho ustedes ahora, es ni
más ni menos conseguir por unas vías, que si bien son democráticas y que… pero
hay que criticar por la manera y cuáles son sus socios y por eso no son ustedes de
fiar, hombre. Y no engañan a nadie ustedes ya, hombre. A nadie engañan.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Veu, Sra. Carballeira, com hem de dialogar més, jo dic
que vostès no ens van contestar, vostè ens diu que sí però que no ens vam
entendre. Hem de parlar més, això és el que ha quedat clar.
I mire, sin que sirva de precedente, Sr. García, estoy de acuerdo con una cosa que
ha dicho, no se puede dialogar con quien no quiere dialogar. Estamos
absolutamente de acuerdo. Pero mire, es que aquí cuando vienen mociones a este
Pleno que traen els companys de las CUP, PDECAT, d‘Esquerra Republicana o tal,
ustedes votan en contra, cosa absolutamente razonable.
No, no, de carácter nacional. Mociones de carácter nacional, territorial, ustedes
votan en contra. Traemos una moción por el diálogo, ustedes votan en contra. ¿A
favor de qué están? ¿Están ustedes a favor de imponer su idea? Nosotros no
estamos a favor de imponer la nuestra, estamos a favor del diálogo y por eso
traemos la moción que traemos y por eso el arco parlamentario de este
ayuntamiento vota a favor de la moción, excepto los dos extremos.
Eso es lo que deja claro la voluntad de esta moción, el objetivo de esta moción y
dónde entendemos o hacia dónde entendemos que debe ir el espíritu de esta
moción. Hacia el consenso, el acuerdo de la inmensa mayoría seguramente y
lamentablemente dejando a los extremos fuera porque solo viven en el conflicto.

SRA. SECRETÀRIA
No he pres nota o no tinc clar el posicionament de vot del Sr. Hermosín a la moció
aquesta 37.

SRA. ALCALDESSA
El Sr. Hermosín ha votat a favor. A favor.

Tancat el debat i sotmesa a votació la moció número 37, el resultat és el que figura
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a continuació.

MOCIÓ 37.- PEL CONSENS POLÍTIC I SOCIAL AL VOLTANT DELS GRANS
TEMES DE PAÍS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, que incorpora l‘esmena
―in voce‖ formulada pel Sr. Antoni García i Acero, portaveu del grup polític municipal
d‘ERC, que va ser acceptada pel grup proponent.
La moció ha estat aprovada per 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, 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 del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
dels representants d‘ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS
NO ADSCRITS/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i
Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 5 vots en contra 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 la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en
el moment de la votació, estant absent el Sr. José M. García Mompel, Tinent
d‘alcaldia del grup polític municipal del PSC.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
El Ple, a proposta del grup polític municipal Socialista, acorda:
PRIMER.- Donar suport a la moció 3/XII aprovada pel Parlament de Catalunya
que insta al govern de la Generalitat:
- Convocar, per part del President de la Generalitat, totes les presidències dels
grups i subgrups parlamentaris amb l‘objectiu de constituir un espai de diàleg
per a facilitar acords sobre tots els grans temes de país.
- Obrir una etapa de diàleg amb el govern d‘Espanya per assolir pactes i acords
que donin sortida a les necessitats polítiques, econòmiques i socials de la
població de Catalunya.
SEGON.- Donar trasllat al Gobierno de Espanya, al Govern de la Generalitat i al
Parlament de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Está clara la posición de todos los grupos?. Quedaría aprobada la moción. Por
tanto, pasamos a los mociones de Ciutadans.
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CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de Ciutadans,
números 38 i 39, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias, Sra. Núria Marín, agradezco que me dé la palabra, ahora no puede
decirme que me calle.
El ―sinhogarismo‖, miren ustedes, han visto ustedes que hemos hecho una moción
que creo que tiene un contenido importante en cuanto a lo que es ayudar a
personas que el sistema, la mayoría de las veces, ha expulsado por la injusticia del
propio sistema. A nadie le gusta estar en la calle sin hogar, a nadie le gusta estar
en la calle. Puede haber una persona que en su libertad diga, pues mira, me
apetece una experiencia y voy a estar unos días fuera de la familia, viviendo en una
ciudad que me guste y no tengo donde pero ya viviré como pueda y tal. Pero eso
son excepciones, la mayoría de la gente es gente que la ha expulsado el sistema,
desgraciadamente para ellos.
Y tenemos la obligación de saber y conocer, porque un ayuntamiento, un pueblo
que se precie de tener conciencia social tiene la obligación de preocuparse y de
conocer los problemas de la gente más necesitada, los que menos tienen, de esa
gente que está por debajo del umbral de la pobreza, que no tiene ni dónde dormir.
El ―sinhogarismo‖ es el grado máximo de marginalidad en el que puede caer una
persona y no podemos mirar a otro lado como si no existiera. Para poder realizar
políticas que puedan facilitar la integración social de estas personas, es necesario
hacer censos periódicos para averiguar el número y la situación de personas que
hay en cada municipio.

Essent les 19:58 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d‟aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d‟Alcaldia.

Este tipo de actuaciones se hacen a nivel europeo, se aprobaron en el Pleno de
pobreza en el Parlamento de 2015 y se han llevado a cabo ya en diez municipios en
Cataluña, de los más importantes. Hospitalet no lo ha hecho aún, siendo uno o el
más importante de los municipios del Barcelonés, incluso el segundo municipio de
Cataluña en número de habitantes y no lo ha hecho.
En el censo que se ha realizado en Barcelona en 2018, se ha detectado que el 46%
de las personas no habían sido atendidas por los servicios sociales, ni habían ido a
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ellos y solo el 37% estaban empadronadas y no tenían ni hogar.
Debemos ver la situación en Hospitalet. Tenemos la obligación de ponernos manos
a la obra y ver y conocer el censo, no hacer una pregunta para saber el número,
sino que también el censo y ver qué problemas tienen y dónde les podemos ayudar.
Hay especialidades, gente que está especializada en estas entidades y a ellos
deberíamos escuchar porque saben mucho. Nos podrían ayudar en eso, habría que
contar con esas personas que son entidades especializadas en ese ámbito. Nos
pueden ayudar, como digo, a diseñar políticas y actuaciones necesarias para
realizar el censo de esas personas que realmente sabemos que existen y que las
vemos a veces en un cajero, en la calle, en un banco, en tiempos buenos, malos,
con frío, con calor.
Mirar compañeros, Hospitalet no se puede quedar atrás en esa atención, tenemos
la obligación de hacer un censo que nos diga y visualice las personas que han
caído en esa desgracia de no tener hogar, ni tener dónde dormir, ducharse,
bañarse, incluso comer, muchas veces, mendigando por la ciudad. Tienen la misma
dignidad que cualquier persona que tenga dinero para poder sufragar esos gastos,
pero para eso, no es que la tengan, es que tenemos que reconocérsela y tenemos
que ayudarles. Yo ruego encarecidamente que ese censo se haga porque esta
ciudad, que es la segunda de Cataluña, no lo tiene y me extraña que, con esa gran
conciencia social, a la que yo siempre digo que, tengo la sensación de que se va
perdiendo poco a poco en este gobierno, no lo tengan ya. Eso son pruebas de la
conciencia social. Por tanto, a ver si hacen caso, aprueban la moción y luego la
implementan porque pueden votarla ustedes aquí a favor, como hacen muchas
veces, y luego ahí se queda, que es lo que suelen hacer porque no tienen… hacer
lo que yo he hecho, ese ejercicio de valentía, pues no quiero, no me interesa, como
yo he dicho.
Yo voto en contra de eso, Sr. Fran Belver, porque no me lo creo ese diálogo, con
valentía lo he dicho, sabiendo que no es muy político porque fíjese usted lo que han
hecho aquí otros partidos que en teoría tendrían que estar en esa tesis por lo que
dicen y hacen. No han hecho eso. Pero bueno, cada uno tiene la valentía que tiene,
o la vehemencia, llámese como quiera.
Por otro lado tenemos otra moción que exige la efectiva transparencia de los grupos
municipales, la asignación que tienen que son 400.000 euros y que ustedes
señores del gobierno se empeñan en decir así que sí, que sí, que transparencia
pero no dan las cuentas, no hacen más que poner trabas para que no se sepa.
Mire, no sé qué tienen ustedes que esconder. Yo creo que no, creo que ustedes
seguramente han sido decentes, honrados y lo han gestionado bien, pero da qué
pensar cuando no quieren ustedes implementar esa política que han votado aquí y
luego no la ponen en marcha y le dan coba y más coba y no sé qué y hacemos y tal
y damos tres vueltas o cuatro y ya lo haremos, pero se ha pasado la legislatura y el
mandato y ahí estamos. Y esto ya hace tiempo que han votado a favor.
Mire, ustedes cobran 139.800 euros, son los que más interés deberían tener porque
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cobran más que nadie y que eso se viera. ¿Qué hacen con el dinero? Lo tienen que
saber. Saben ustedes que eso es ley, saben ustedes que eso es una subvención,
igual que las entidades reciben subvenciones y tienen que dar cuentas, los grupos
municipales también porque es dinero de los contribuyentes, de los que les
cobramos el IBI. Algunos hacen un esfuerzo grande para pagarlo, para que a
nosotros nos den luego 400.000 eurazos del ala, que no es poco, para que al final
no queramos dar cuentas de dónde va a parar ese dinero, en que nos lo gastamos,
si nos lo hemos comido, bebido en juergas o hemos hecho el uso para el que la ley
prevé. Porque eso está tipificado y eso aunque no lo estuviera, por decencia y por
transparencia y por ganarnos de una puñetera vez, perdónenme la expresión, la
confianza de los ciudadanos, que hace mucho tiempo que la han perdido en los
políticos, deberíamos implementar políticas de transparencia, no venir aquí a piarla,
votar a favor de esas mociones, que eso es a lo que nos tiene acostumbrados el
Partido Socialista y luego no ponerlas en marcha. Porque cabe pensar que aunque
ustedes sean decentes y lo hagan bien, haya quien piense que algo tienen que
ocultar y yo me pregunto, y si no lo tienen, ¿por qué no lo implementan?. ¿Por qué
no lo ponen en la página web como nosotros?. ¿Por qué no pasan a la acción en
vez de decir aquí, como se suele decir, hechos son amores y no buenas razones y
poner en marcha esas políticas que ustedes votan aquí y luego las dejan ahí?.
Les pido que por favor de una vez por todas den ustedes explicaciones de dónde se
han gastado los 139.000 euros, desde que empezamos nosotros en este
ayuntamiento a estar sentados en estos escaños y no se escondan más. Porque es
que sino al final pues cabe pensar, lo que no sería bueno para los políticos y para la
política, que ustedes, y no se puedo meter a todos en el mismo saco, porque
nosotros sí lo hacemos, no quieren que se sepa dónde gastan el dinero, porque o
no lo han controlado o a lo mejor hay algún interés que no les permite a ustedes
hacerlo. Pero mire, les digo una cosa, lo van a hacer si quieren como deben
hacerlo, trayéndolo aquí libremente y sino, lo van a hacer ustedes porque se lo van
a pedir donde hay que pedirlo. Es posible que llegue a donde tiene que llegar para
que ustedes den cuenta si no las rinden aquí, las rindan en la fiscalía
anticorrupción. Por lo tanto, no es una amenaza, es simplemente, no es una
amenaza, pero lo que cabe pensar es que si ustedes no son capaces de dar esas
cuentas aquí, nosotros se las pedimos por los medios a nuestro alcance y a partir
de ahora ya le digo que poca broma con el dinero de los contribuyentes, que el que
no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer. Por lo tanto, den las cuentas
de una vez por todas y déjense ya de patalear diciendo que sí y de ponernos a
nosotros como los malos de la película. Nosotros sí las hemos dado. Les
agradecería que de una vez por todas dignificáramos la política y que los
ciudadanos piensen que en este ayuntamiento nadie tiene nada que esconder, que
todos somos decentes. Eso es bueno para todos, para ustedes y para nosotros,
sobretodo porque hay que retomar y que la ciudadanía retome el crédito en los
políticos y en la política, que se ha perdido gracias a las prácticas abusivas del
bipartidismo y otros que no son bipartidismo pero que han colaborado con el
bipartidismo, véase lo del 3 %, en que haya un descrédito en la política en este
país, que nadie se pueda acercar a un ciudadano ahora sin que te mire con el
rabillo del ojo, diciendo, cuidado, que este es un político que igual me quita la
cartera. Hay que acabar con eso, porque la mayoría de los políticos son decentes.
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Por lo tanto, empecemos a predicar con el ejemplo en este Pleno. Si votan ustedes
a favor, pónganlo en marcha, hombre, no hagan como han hecho otras veces y se
lo agradecería mucho, yo y seguramente los ciudadanos de Hospitalet también.
Muchas gracias.
Essent les 20:04 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Respecto a la 38, la voto favorablemente y la 39, pues
también.
Yo ya cumplí la moción y entregué a la intervención las cuentas durante el tiempo
que yo ejercí la responsabilidad de portavoz y por tanto, la vuelvo a aprobar.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Sobre la moción del censo anual de personas que viven en la calle,
comentarles que lo que pone de manifiesto para mí esta moción, es el desinterés
que tienen ustedes en las políticas de bienestar social que se hacen en esta ciudad
y por ende las personas. Comentaba en su presentación, Sr. García, que hay que
preguntar a quien sabe. ¿Ha pensado en los trabajadores de servicios sociales?
¿En el trabajo que hacen? ¿Ha pensado en el equipo de emergencias? ¿Le han
explicado que existe un protocolo que tiene diferentes actuaciones?
Ustedes…

El Sr. García intervé sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, está interviniendo la Sra. Santón. Yo pediría un poco de respeto Sr.
García. Usted se lo apunta y cuando le toque, contesta. ¿Vale?, Sra. Santón.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias. El protocolo que ustedes proponen de la Fundació Arrels está muy bien
para municipios que no tienen políticas sociales avanzadas en esta materia. No es
el caso de Hospitalet. Aquí existen protocolos desde emergencia social con,
obviamente, asistentes y educadores sociales y también en coordinación con
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Guardia Urbana.
Una de las máximas para los trabajadores de nuestra casa es que la interacción
con las personas es inevitable e imprescindible. Se necesita conocer quién es esa
persona, qué necesidades tiene, qué recursos se le pueden ofrecer y sobretodo
cuál es su situación real. A veces, creo que podemos caer en denominar y etiquetar
a gente sin conocimiento previo de cuál es su situación. Se han dado casos, sin
más, de parejas que han discutido, uno se ha bajado a la calle y se ha quedado
dormido. ¿Pasamos con el dedo y le contamos como sin hogar porqué está
durmiendo en la calle?. No me parece correcto el sistema que proponen, teniendo
detrás toda la maquinaria que tenemos y todos los grandes profesionales que
tenemos dentro de bienestar social. Por otro lado, habla del ―sinhogarismo‖ y se
olvida completamente de la mendicidad, le digo que nosotros no. Tanta es la
implicación de nuestro ayuntamiento, que L‘Hospitalet, por si no lo sabían, forma
parte del grup tècnic de treball d‘atenció a les persones sense llar de Catalunya.
Entonces, todo ese discurso de que aquí no se hace nada, yo creo que aquí el
discurso es que ustedes no saben lo que se hace en esta ciudad.
Y sobre la segunda moción, también se la votaré en contra. Gracias.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias. En contra de las dos.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, moció 38 per a la realització d‘un cens anual de persones que viuen als carrers
de L‘Hospitalet. Votarem els acords per separat. I començarem dient que ens
hagués agradat i molt, votar a favor d‘una moció sencera, adreçada a tractar el
tema del sensellarisme a la nostra ciutat.
Hem traslladat algunes esmenes durant aquesta setmana al grup proposant, però
Ciutadans no les ha acceptades. És per això que explicarem el nostre
posicionament en respecte a la seva proposta.
En opinió del nostre grup municipal, donar visibilitat a la gent sense sostre i fer una
fotografia ajustada de la realitat de la gent que viu i dorm als carrers, places,
caixers, parcs, naus i d‘altres espais de la nostra ciutat, ens sembla un tema cabdal
per a L‘Hospitalet, sobretot per poder engegar un projecte seriós de lluita contra el
sensellarisme, que en última instància es posar en marxa un pla de xoc contra la
pobresa i les desigualtats socials. No ho oblidem mai.
Tanmateix, al redactat de la moció trobem una clara manca d‘anàlisi ajustat a les
causes de la realitat socioeconòmica que expulsa a la gent a viure al carrer. La gent
no arriba al carrer com a conseqüència de fenòmens atmosfèrics. No volem
promoure un tractament assistencialista de la problemàtica. Volem un compromís
respecte al deure de l'Administració amb la gent expulsada pel sistema capitalista,
sí, a la marginalitat, amb la protecció i garantia dels seus drets fonamentals, com és
el dret a l'habitatge. Quan es presenta una moció que explica la realitat de les
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persones que viuen al carrer, hi ha contextos, motius, causes i problemàtiques
interelacionades i macroeconòmiques que no es poden obviar, ni deslligar del
contingut d‘una proposta com aquesta.
Citant a Leilani Farha, relatora especial de les Nacions Unides pel Dret a
l‘Habitatge, ―El sensellarisme és una de les conseqüències menys tractades de la
desigualtat creixent, del repartiment injust de la terra i de la propietat i de la pobresa
a escala mundial. És el resultat de l‘aquiescència de l‘Estat amb l‘especulació i els
mercats no regulats. L‘efecte de tractar l‘habitatge com un producte de consum i no
com un dret humà. Es fonamenta en la consideració de riquesa i poder com a
privilegis globals, ignorant i menyspreant aquells que no tenen una llar. En tractarse d‘una violació dels drets humans, per encarar la situació de les persones sense
llar, són necessàries respostes que afrontin les causes sistèmiques de la situació
d‘aquestes persones.‖ Per tant, no es pot fer una moció sobre el fenomen del
sensellarisme amb un text que no expliciti que el sistema actual n‘és el seu causant
directe. L‘exclusió residencial és la darrera fitxa d‘aquest pervers joc de dòmino. La
primera fitxa és la falta de regulació sobre el preu de l‘habitatge. Tampoc es pot fer
una moció sense mencionar l‘actual bombolla dels preus dels lloguers. Una fase de
desnonaments silenciosos que està expulsant i expulsarà a veïnes i veïns de
L‘Hospitalet, de la mateixa manera que ja ho està fent, des de fa temps, amb les de
diferents barris de Barcelona. És a dir, no es pot expressar que et preocupa aquest
tema si no tens intenció d‘entrar-hi a fons, analitzant temes com l‘especulació
immobiliària i la possibilitat d‘intervenir els preus dels habitatges, de compra i de
lloguer.
Tanmateix, ens sembla que tal i com està formulada la moció, començant pel seu
títol, no s‘ajusta ni a les necessitats reals, ara per ara, de fotografiar el
sensellarisme a la nostra ciutat. De fet, ni tan sols és coherent el propi títol, amb allò
que demana la mateixa moció. En la nostra opinió es barregen conceptes i termes,
com són recompte i cens. I aquesta confusió i la voluntat de no definir millor cada
passa del procés, desestimant les nostres propostes d‘esmenes, ens genera cert
neguit sobre com i què és el que pretenen fer realment. I és que tota la moció,
incloses les referències i la guia d‘Arrels, està adreçada a realitzar un recompte de
persones sense sostre a la nostra ciutat, punt, amb el qual hi estaríem plenament
d'acord i per això vam fer dues esmenes per canviar els dos conceptes en els dos
acords i en el títol. Però el títol i aquests acords ens parlen de la realització d‘un
cens. És molt poc coherent i confús. Ens agradaria saber si heu contrastat aquest
redactat amb la pròpia Fundació Arrels, a la que feu referència constantment a la
moció. Des d‘aquest grup municipal reivindiquem, precisament, aquesta fundació, la
Fundació Arrels, com a referent a l‘hora d‘abordar aquests temes, donat el seu
ampli coneixement i experiència al respecte.
Per tant, continuant amb la nostra explicació, el recompte és una mesura
quantitativa que serveix per conèixer la quantitat de persones que dormen al carrer
un dia concret de l‘any, on ho fan i si estan acompanyades o no. Són dades
concretes que ens serveixen per fer una fotografia i, amb això, poder valorar si el
territori té recursos proporcionals a la magnitud de la problemàtica.
Si no disposem de dades, no ho podem saber. És el primer i imprescindible pas a
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realitzar. El recompte també ens serveix per obtenir dades de les variacions any
rere any. I en aquest punt, dir que és aquest el sistema utilitzat en la gran majoria
de ciutats que relaciona la moció, el recompte, només a excepció de Lleida, que
l‘acaba de començar, i Barcelona, que sí que han implementat una tipus de cens
concret. El recompte l‘han fet totes les ciutats que a les que vostès feien referència
en la seva moció, però demanen un cens.
Per tant absolutament no concorda el que demanen amb les ciutats a les que fan
referència. I assenyalar que seria bona idea fer coincidir aquest possible recompte,
el mateix dia, es fa habitualment al mes de maig, que es faci a la ciutat de
Barcelona, per completar-ne la fotografia, evitant possibles duplicitats, per possibles
coincidències entre veïns i veïnes de les dues ciutats, que viuen al carrer.
Per la seva banda, el cens, tal i com ho explica Arrels, aporta més dades
qualitatives de la situació concreta de les persones que dormen al carrer. No
quantitatives sinó qualitatives. Generar un cens és complex i requereix que hi hagi
un gran treball previ de consens per generar un bon qüestionari i una bona
aproximació a les dades que es volen extreure, per tal d‘aplicar a posteriori alguna
política ajustada a aquesta problemàtica. Unes polítiques i atenció al tema, que
s‘han de tractar amb plena col·laboració de persones voluntàries, entitats i persones
que han viscut també al carrer, a la nostra ciutat.
El nostre model ideal, segurament, és precisament aquest, semblant al que s‘ha
generat a Barcelona des de l‘any 2005, al voltant de la Xarxa d'Atenció a Persones
Sense Llar, formada actualment per 33 entitats i organitzacions, essent l'Ajuntament
de Barcelona l'impulsor i un membre més d‘aquesta xarxa. Volem una xarxa
semblant a L‘Hospitalet, donat que, a més a més, cadascuna d‘aquestes xarxes és
independent i té, d'acord amb els seus objectius, la seva pròpia dinàmica i el seu
propi pla de treball. Tot i així, l'intercanvi de recursos, d'informació, d'eines i
coneixements forma part del dia a dia de totes les xarxes, i a totes elles es
considera l'aprenentatge mutu i la voluntat d'acció conjunta, com la base per
aconseguir una major operativitat a la ciutat pròpiament.
Doncs bé, amb tot això, i com a conclusió, no podem, per tant, obviar que hem
demanat que el termes empleats fossin els correctes. Per tant, donades les
diferències de pes que existeixen entre el concepte cens i el recompte, i també
tenint dubtes sobre l‘escassa profunditat de la mirada sobre la problemàtica, ens
abstindrem als acords primer i tercer i votarem a favor claríssimament del segon
acord que parla i que demana un altre cop en aquest Ple l‘empadronament per a
totes les veïnes d‘aquesta ciutat, i del quart que són els trasllats.
I aquí volem saludar i recordar de nou, les demandes de la tancada de persones
migrades, que porten des del passat 11 de juny, més de 42 dies, tancades a la
Casa de la Reconciliació de Can Serra, i que ens han acompanyat avui, exigint el
compliment dels seus drets, com és l‘accés al padró municipal de L'Hospitalet, com
a veïnes que són, de ple dret, de la nostra ciutat. Per això, i recordant la nostra
moció aprovada per aquest Ple, que reconeix el domicili fictici com a fórmula vàlida
en cas de no tenir domicili fix, demanem de nou padró per a totes les persones,
sense condicions ni limitacions. Un padró universal per obtenir dades reals del
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nombre de veïns i veïnes de L‘Hospitalet i com a porta d‘entrada a drets com
l‘escolarització, els serveis socials i l‘atenció sanitària.
I també, per ser considerat veí i veïna de ple dret i no ser discriminat o discriminada
burocràticament. Són les nostres veïnes i exigim padró per a totes elles i que
finalitzin totes les discriminacions racials o xenòfobes cap a elles, des de la nostra
administració local. Gràcies.
La segona moció la votarem a favor. És el tercer cop que ve una moció en relació a
la transparència de la comptabilitat dels grups municipals en les assignacions
públiques d‘aquest ajuntament. Una va ser a proposta de diversos grups, entre els
que ens trobàvem nosaltres. La votarem a favor i comentarem algunes coses sobre
ella a la segona intervenció. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del Partit Demòcrata, en quant a la moció per la realització d‘un cens anual
de persones que viuen als carrers de l‘Hospitalet, la votarem a favor, tot i entenent
que aquí el grup proponent parla sempre de que la Fundació Arrels té una guia
pràctica i tal, que també hauríem de veure si és la més adient o hi ha altres
mètodes que poden millorar-la.
En quant a la segona moció, la transparència dels grups municipals, votarem en
contra i votarem en contra com vam votar l‘última vegada. En el seu dia vam votar a
favor, la primera la vam votar a favor perquè ens creiem el tema, i d‘aquella moció,
va haver-hi un compromís, va néixer un compromís d‘elaborar un petit mètode de
conceptualitzar certs temes, de com ho faríem i vam quedar en que ens reuniríem
per fer-ho. I ens vam reunir per fer-ho i es va fer una primera proposta en la qual es
van fer una sèrie de al·legacions i matisacions a aquesta proposta i a partir d‘aquí
ens vam encallar. No hem tirat endavant. Continuem refermant-nos en aquella
primera moció, que aquest mètode que es va proposar i que vam començar a
treballar, tornem-hi, acabem-lo i donem compliment a la primera moció que ja vam
votar favorablement. El que no farem és anar votant reiteradament a una moció que
cada dia diu coses diferents, encara que semblin similars, perquè entenem que la
que val va ser la primera que està aprovada. Jo crec que està vigent, el que passa
és que l‘equip de govern ens va proposar unes coses, ens vam reunir, vam fer unes
contrapropostes i unes al·legacions, diferents grups i fins aquí hem arribat.
I per tant, aprofito aquesta intervenció per demanar a l‘equip de govern que
reprengui immediatament o el més ràpid possible aquest tema, per poder tancar
aquests acords que donaran compliment a la primera moció del mes de gener, no
sé si era del mes de gener del 2016, en que vam aprovar aquest tema. I per tant, el
vot negatiu és en aquest sentit perquè ja entenem que aquesta moció està
aprovada, l‘únic que li hem de donar compliment a aquest acord que vam dir que
faríem entre tots els grups i que encara no s‘ha produït.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Sobre la moció número 38 votarem a favor d‘aquesta moció. El
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problema de les persones sense llar és un dels problemes invisibles que existeix a
la nostra societat i els motius que porten aquestes persones a viure al carrer són
molt variats. Alguns depenen de la pròpia persona però majoritàriament tenen a
veure amb una societat on existeixen desigualtats socials, ja sigui per la precarietat
laboral, per l‘atur o pel tema de l‘expulsió de l‘habitatge d‘aquestes persones, degut
a l‘especulació immobiliària. Per tant, creiem que és un deure dels les diferents
administracions i del conjunt de la ciutat, desenvolupar polítiques que vagin en la
direcció que cap persona dormi al carrer i per tant creiem que és important que
aquest consistori desenvolupi aquest tipus de cens i també desenvolupi polítiques
en aquest àmbit, que segur que en fa, però creiem que és important que aquestes
polítiques es reforcin sobretot amb entitats socials, com és la Fundació Arrels.
Respecte a la moció 39, sobre la transparència de les assignacions als grups
municipals, segur que tots els grups d‘aquest ajuntament estem d‘acord que
l‘ajuntament ha de garantir la transparència i la bona gestió dels recursos públics i
dels diners públics. Dos aspectes que crec que compartim, però que a l‘hora quan
intentem això, materialitzar amb l‘assignació i les aportacions que reben els
diferents grups municipals, aquesta qüestió no és tan evident. I és que a data
d‘avui, encara no hi ha cap exercici de control dels diners públics que reben els
diferents grups municipals. Els grups municipals no poden estar absents d‘aquest
control públic, d‘aquest control per part de l‘ajuntament. Està al mateix nivell de que
quan l‘ajuntament dóna una subvenció a una entitat. Aquesta entitat el que fa és
presentar les factures i mirar que tot això estigui d‘acord amb la llei. Doncs aquesta
cosa tan fàcil, és difícil fer-ho amb els diferents grups municipals. Per tant, creiem
que aquesta qüestió, que estem d‘acord tots i totes nosaltres, no s‘aplica i hem vist
en els darrers mesos com Ciutadans, exercint el seu dret a la informació pública, ha
demanat veure els comptes dels diferents grups municipals, ha demanat veure les
factures, ha demanat veure els justificants i de com s‘han gastat, aquests grups,
aquests diners i només tres grups polítics d‘aquest Consistori han presentat aquest
tipus de factures, entre ells el nostre grup d‘Esquerra Republicana.
Però també hem vist com un organisme públic, com és la comissió de garantia pel
dret a la informació pública, que té com a objectiu vetllar per la transparència i per
l‘accés a la informació pública, també demanava aquesta documentació als
diferents grups municipals i novament únicament tres grups polítics, entre aquests
Esquerra Republicana de Catalunya, han entregat la documentació i altres
formacions polítiques s‘han negat, per diferents motius, a lliurar-la.
Jo em pregunto perquè no ho han fet, no han lliurat aquests grups aquesta petició
de demanda ciutadana de conèixer les despeses dels grups municipals. Em
pregunto també perquè no s‘han fet possible, aquests grups municipals, el
requeriment que va fer la comissió de garantia pel dret a la informació pública,
perquè no presenten els comptes, perquè no fan un exercici de transparència,
perquè a vegades sembla que hi hagi alguna cosa a amagar en aquest aspecte.
Des d‘Esquerra Republicana tornarem a votar aquesta moció que ja va ser
presentada al 2015, igual que vam fer després, tant Esquerra Republicana i la CUP,
demanant que això s‘executés, que en aquell moment va ser rebutjada, va ser
rebutjada pel PSC, per Iniciativa, per Convergència i pel Partit Popular i també des
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d‘aquest grup municipal ens agradaria saber perquè l‘equip de govern ha suspès la
reunions del reglament orgànic del Ple, sobretot quan tractàvem aquest punt i el
que demanàvem en aquest punt del reglament orgànic del Ple era que es complís la
llei i que es poguessin auditar les diferents assignacions que reben els grups
municipals.
I també hem vist com aquest període, que des del mes de gener que aquestes
assignacions dels grups municipals no s‘han portat a la pràctica, no s‘estan portant.
No sé si és una mesura de repressió, perquè hi ha diferents grups que estem
demanant aquesta comptabilització que sigui pública, que es faci amb els
estàndards que marca la llei i no sabem si és un tema d‘intervenció, de l‘equip de
govern. Perquè aquí cadascú es va passant la pilota i ens diuen des de l‘equip de
govern que si no es fan les assignacions dels grups és perquè intervenció en
aquest cas no ho veu clar i quan parlem amb intervenció això no és així, sinó que
és una qüestió de l‘equip de govern. Per tant, reclamem una vegada més que hi
hagi transparència amb les assignacions dels grups municipals, que es facin públics
els comptes, que es compleixi la llei perquè igual que fem amb les entitats, hem de
ser també responsables i fer-ho amb les diferents organitzacions polítiques
representades en aquest ajuntament.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
A favor de les dues.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sobre la moción 38, por la realización de un censo anual de personas que viven
en la calle. Nosotros esta moción la encontramos insuficiente para la grave
situación que viven precisamente estas personas.
Hacer un recuento anual es necesario, pero creemos que es insuficiente, sobre
todo para una tipología de personas que viven en la calle que además es una
población que es bastante nómada, que un día están aquí y otro día están en otra
parte. Entonces seguramente en dos meses están absolutamente obsoletos los
números que se puedan dar en un momento determinado. Y luego, aparte,
evidentemente, de la tipología que es muy amplia, como estoy diciendo,
últimamente los casos pueden ser tan increíbles como personas que tienen trabajo,
que están trabajando pero sin embargo no tienen suficientes recursos para poder
pagar una habitación. Es así de triste y de dramático. Hay personas muy jóvenes
que también están en la calle precisamente por la situación de exclusión social a la
que están sometidos.
Entonces aquí hay muchos elementos, como es el acceso al trabajo, como es la
calidad de ese trabajo y la remuneración correspondiente y luego después también
todo el tema de vivienda que tenemos un verdadero problema en nuestras
ciudades, porque tener acceso a una vivienda digna es cada vez mucho más
complicado para todos y para todas y sobretodo personas que tienen situaciones
más vulnerables. Por lo tanto, vemos una moción muy insuficiente en este sentido y
nosotros votaremos a favor del segundo y del cuarto y nos abstendremos del resto.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moción 39, nuestro grupo municipal ha realizado las gestiones pertinentes
ante el GAIP, así como dar cumplimiento anual a nuestras obligaciones fiscales y
contables, tanto ante el Tribunal de Cuentas como la Sindicatura de Cuentas.
Somos, sino la primera, una de las primeras organizaciones que ha realizado la
contabilidad consolidada del conjunto de sus organizaciones locales, nacionales y
cuando ha correspondido, del ámbito estatal.
Estamos de acuerdo y somos, creo también de las primeras organizaciones, que en
transparencia, hemos aportado tanto de cargos públicos, como datos de la
organización que pueden ver en las webs de nuestras respectivas organizaciones.
No encontraran, eso sí, ni financiación privada de empresas o empresarios, ya sea
en A o B, o C, de algunos partidos más antiguos como otros algo más jóvenes.
Somos de la opinión de que el reglamento se debe concretar en lo que queda de
mandato, retomar las reuniones que se habían iniciado y prepararlo y aprobarlo en
el Pleno de constitución del cartapacio municipal del siguiente mandato, y
establecer de inicio unas reglas claras y ejecutables para el conjunto de grupos
municipales. Por ello, nos abstendremos al conjunto de la moción y el punto 2, que
concreta exactamente una fecha, votaremos en contra. Gracias.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gracias, Alcaldesa. Sobre la moción número 39, votaremos en contra porque como
ya hemos reiterado más de una vez, creemos que no es correcto cambiar las reglas
del juego en el tiempo de descuento, para que lo pueda entender, Sr. García. Lo
hemos hablado muchas veces. Es verdad que se ha ralentizado el tema de las
conversaciones con los grupos, pero es que no nos ponemos de acuerdo en cuál es
el redactado final. Por lo tanto, hay discrepancias y por eso se ha ralentizado el
tema.
¿Que cumplimos la ley? Por supuesto porque es el Tribunal de Cuentas quien
audita esas cuentas, por tanto estamos tranquilos porque hacemos cumplir la ley y
cumplimos la ley. Entonces, no hace falta irnos por los cerros de Úbeda cuando es
mucho más sencillo cuando no nos ponemos de acuerdo, pues se ralentizan las
cosas y no se aprueban. Gracias.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, en relación a la moción número 38. Antes de entrar en lo que es la respuesta a
la moción, sí que dar respuesta brevemente a un comentario del Sr. Giménez.
Sr. Christian Giménez, aquest ajuntament no genera cap discriminació a ningú, ni
pels motius que vostè expressava ni per cap altre, a ningú. I com vostè ja sap, és
coneixedor i a més ha tingut una preocupació molt activa en la qüestió, sap
perfectament que s‘aplica amb rigor exquisit, tant la norma de padró com tota la
resta.
Bien, en relación a lo que es la moción en sí que nos presenta el grupo municipal
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de Ciutadans, sin ninguna duda seguramente con muy buena intención, pero como
ya se ha dicho por parte de algunos grupos, no aporta nada nuevo al trabajo
cotidiano que este ayuntamiento viene realizando, en lo que a la prevención de la
pobreza y del sinhogarismo se refiere. Es una pena que partan de una falsa
premisa, porque tanto su tono como la literalidad da una sensación de que aquí
está todo por hacer y eso, francamente, le puedo asegurar que no ha sentado muy
bien a las personas que cada día, no una vez al año, cada día, en esta ciudad, en
este ayuntamiento, trabajan en esa cuestión.
En todo caso, antes de entrar en el fondo de la cuestión analicemos algunas de las
afirmaciones de su moción y podremos comprobar la presencia de alguna ligera
contradicción. Afirman que la moción 212/10 del Parlament instaba a la Generalitat
a impulsar recuentos periódicos y que solo diez ayuntamientos lo realizan
actualmente. Bueno, ya han tenido alguna idea al respecto. Pero en todo caso, en
esa moción se solicitaba que el recuento pudiera incluir datos sobre los perfiles de
las personas afectadas, tanto referentes al origen de la problemática, como sobre
todo a los recursos con los que son atendidos. Igualmente, ya se ha dicho aquí,
igualmente en esa moción se instaba a constituir una plataforma específica en el
ámbito del grup de treball per a la lluita contra la pobresa i la inclusió social a
Catalunya, con la presencia de entidades del sector de atención de personas sin
hogar, els serveis social bàsics i els ajuntaments. Ya se les ha dicho, por lo tanto ya
saben, ahora sí, quizás antes de la moción no, que este ayuntamiento tanto con
profesionales, con funcionarios, como a través de alguna de las entidades con las
que colabora, tiene presencia en ese grupo. La única aportación, por tanto, que
ustedes hacen es la de realizar un recuento, que como también se ha explicado, la
duda, la contradicción de lo que significa un recuento y un censo, un recuento en el
que no se debe interactuar con las personas que viven en la calle, es lo que dice el
protocolo al que ustedes hacen referencia. Yo me lo he leído, quizás ustedes al
presentarlo no. Yo me lo he leído. Si quieren se lo leo.
Por lo que respecta al resto de acuerdos que proponen al Pleno, decirles que se
hace y, además, se hace ampliamente. En todo caso, me gustaría destacar varias
cuestiones. L‘Hospitalet dispone de un protocolo de actuación, no se aplica la
metodología que figura en el anexo a que ustedes hacen referencia, pero eso no
quiere decir que no sea un protocolo válido. En todo caso, se considera que un
recuento en el que no se pueda despertar a la persona y por tanto recabar una
mínima información, no tiene demasiado sentido desde un punto de vista técnico.
¿Verdad que no? Y eso es lo que dice el protocolo al que ustedes hacen referencia.
Existe un protocolo bien riguroso al respecto y en todo caso antes de explicarlo o de
hacer algún breve comentario, felicitar tanto a las personas que desde el equipo de
emergencias de serveis socials, como Guardia Urbana, cada día realizan esa tarea,
no un día al año, insisto, cada día. Entre los servicios de Guardia Urbana y de
emergencias de servicios sociales, se garantiza el contacto con las personas que
en un momento determinado pueden estar en la calle pernoctando y se les ofrece
los recursos municipales más adecuados en cada caso.
No obstante, también hay que destacar que L‘Hospitalet no tiene la problemática de
personas que se puede detectar en otras ciudades y en concreto Barcelona, que
tiene un factor de atracción sin duda. Prueba de ello, es que en la operación frío no
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se llegan a cubrir las 15 plazas que normalmente se ponen a disposición de las
personas que viven habitualmente en la calle.

El Sr. García parla sense micròfon.

No, no, Sr. García, se lo puedo..., cuando usted de verdad tenga interés, se lo
puedo explicar. Así mismo, tener el recuento que ustedes plantean, no garantiza
que las personas no quieran continuar viviendo en la calle. Nuestra experiencia nos
indica que hay personas que tampoco desean vincularse a ningún servicio. Es
verdad que tenemos un cambio de patrón en algunos sentidos, pero tenemos que
manifestar y debemos recordar que hay personas que no desean tener ese
contacto.
En fin, por otro lado y en relación a uno de sus vistos, uno de los párrafos, reflejan
los datos del anuario estadístico en el que se habla de las estancias y usuarios del
servicio del centre d‘estada limitada Els Alps. Son datos relativos a toda la
población con problemática habitacional puntual o temporal y por lo tanto, no se
puede generalizar y se puede hacer extensivo, como si todas las personas y todos
esos datos fueran relativos al colectivo de sense sostre.
En todo caso, los servicios técnicos no consideran necesario aplicar un protocolo
específico en el recuento, ni invertir más recursos en la elaboración de un censo,
cuando no es una problemática a destacar, ni consideramos que la aplicación en lo
que se refiere al censo, ni consideramos que la aplicación del citado protocolo sea
el adecuado para la realidad de nuestro municipio. Cuando exista un consenso más
amplio entre administraciones, sin duda participaremos de él y seguramente del
trabajo de la taula a la que he hecho referencia, así será. En cambio, sí
consideramos seguir trabajando e invirtiendo para disponer de mejores servicios en
esta y otras cuestiones y prueba de ello son proyectos tutelados por nuestros
servicios técnicos directamente, de trabajar en el impulso de pisos compartidos
entre personas de estos perfiles, reforzando vínculos que se generan en su paso
por el centre d‘estada limitada Els Alps y, por lo tanto, de dotar de mayor dignidad a
esas personas. Igualmente es importante destacar el acuerdo adoptado hace
algunos meses en Junta de Gobierno, para ampliar el centre d‘estada limitada en
15 plazas más y que nos permitirá sin duda trabajar en mejores condiciones tanto
en esta cuestión como en muchas otras.
Y por último, para ir acabando, comparar L‘Hospitalet con otros municipios no
corresponde. Han cogido datos de otras ciudades y los extrapolan sin tener, porque
al fin y al cabo ese análisis se refiere a otra ciudad, no ésta. Nuestra ciudad cuenta
con un equipo de emergencias sociales las 24 horas del día y con una residencia
d‘estada limitada que forma parte de la cartera de serveis socials. Muchos otros
municipios no cuentan con este servicio e incluso municipios grandes de los que
hacen mención, han de encargar al ayuntamiento de Barcelona, sus emergencias
sociales.
Y en todo caso, también otras diferencias. Así como en esta ciudad, en cuanto el
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termómetro baja de 5 grados se activa la operación frío, otras ciudades no lo hacen
hasta que llega a 1 grado.
En fin, yo creo que, por todo lo expuesto, no nos queda otra alternativa que votar en
contra de la moción número 38. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, bueno, que iba usted a votar en contra de la moción se ha visto al principio, al
empezar, porque a nosotros nos indican los dos señores tránsfugas, que tiene
usted ahí, lo que va a votar el partido del gobierno, con los mismos argumentos.
En cualquier caso, oiga, le agradezco el tono y como lo ha dicho y tal.. y
seguramente comparto con usted algunas cosas de las que ha dicho. Que es
verdad que este ayuntamiento tampoco ha hecho una dejación absoluta de todas
sus obligaciones, pues claro que no, tiene un sistema que yo creo que no es malo,
que está bien y tal…, pero eso no quiere decir que, es que la sensación que
tenemos muchas veces es que ustedes votan las mociones en contra de
Ciudadanos porque las propone Ciudadanos porque no quieren que tengamos esa
etiqueta, que ustedes nos quieren poner, que es la otra, la derecha esta no piensa
en los pobres, en la gente que tal.
Sí, hombre sí, nos da la sensación, eso no es decir que esté en su ánimo. Yo
siempre reconozco lo que ustedes hacen bien, lo que pasa es que hacen cada vez
menos cosas bien. Es cierto que aquí no estamos tan mal como en otros sitios,
pero podemos mejorar. La voluntad de esta moción es que entre todos consigamos
tener una cierta información, que a lo mejor usted la tiene, pero seguramente
tendría que estar en otros sitios y saberla mal. Y no creo yo que eso moleste y se
puede hacer.
Y hombre, claro Sr. Christian, pues claro que es nuestra moción, pues tiene un
lenguaje distinto. Seguramente usted observa unas cosas, nosotros otras. Claro, es
que se ve incluso en las mociones, aunque estemos de acuerdo, que tenemos
diferencias en cuanto a los conceptos de muchas cosas, porque claro sino
seríamos la misma cosa, Sr. Christian. Yo entiendo perfectamente lo que usted dice
y bueno, usted pone una serie de problemas y dice, no, yo esto no lo voy a votar
por esto y da unos argumentos que a mí me parece que usted tiene derecho a
darlos, pero que en definitiva, al final si coincidiéramos al cien por cien ustedes y
nosotros en todo, seríamos el mismo partido y claro que no y por supuesto muy
satisfecho de no serlo. Pero le agradezco que… y fíjese que nosotros votamos
muchas cosas en común, a propuestas de ustedes y nuestras. Es decir, que alguna
cosa nos relaciona en lo que son temas de conciencia.
Y bueno, el tema del asunto este de las cuentas, miren, al final… mire, Sr. Garcia,
estoy absolutamente de acuerdo con usted, usted me ha quitado el discurso. Mire,
ve como hay cosas en que estamos de acuerdo. Usted lo ha dicho claramente, aquí
hay tres grupos que han cumplido con sus obligaciones, sin miedo. Han dicho, aquí
están nuestras cuentas y tal. No tenemos nada que esconder. Ustedes, la CUP y
nosotros. Los demás, digan lo que quieran, es, como yo digo a veces aquí, yo soy
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muy refranero, echarle achaques al viernes por no ayunar, ¿sabe?. La cuestión es
no dar las cuentas y la culpa la tiene el equipo de gobierno, que al final se
implementan las políticas que ellos quieren, porque tienen mayoría. Con una simple
abstención, y siempre la encuentran, ellos hacen lo que quieren aquí. No la han
conseguido en las urnas pero la han conseguido aquí con el dinero de todos.
Y siempre hay alguno que flaquea, porque mire Sr. Monrós, pues oiga, no sé, usted
no tiene porqué decir lo que dice, porque si usted evidentemente está de acuerdo y
cree que se ha de tener transparencia, pues la mejor manera es ayudar a que haya
transparencia y no haciendo lo que usted dice, porque al final luego, pero ¿qué hay
que hacer?, ¿cuáles son los argumentos?, ¿qué hay que matizar para dar las
cuentas? ¿Qué es eso de que son matizaciones, no nos ponemos de acuerdo? No
hay nada que matizar, es usted se ha gastado esto, dice la ley que se lo puede
gastar, ¿sí o no?. Ahí está la factura igual que otra entidad cualquiera y no lo digo
por usted, lo digo por el conjunto de personas que están poniendo siempre
peguitas, pero la cuestión, y sobre todo del Partido Socialista, que es el que se ha
llevado millones ya de euros, mire lo que le digo, se ha llevado millones de euros a
lo largo de toda la andanza que llevan aquí, porque han tenido muchos concejales y
han cobrado mucho. Ellos sabrán porque no quieren dar esas cuentas. Ellos sabrán
porque siempre ponen pegas y en el próximo mandato y hay que matizar, ¿qué hay
que matizar, Sr. Belver? No hay que matizar nada, hay que tener transparencia. No
hablar aquí. Mire, si no tiene usted ningún problema, no matice tanto, dé las
cuentas de una vez. Dé las cuentas de una vez. Enséñenlas, pónganlas en la
página web y explíquennos a nosotros, como a todos los ciudadanos, dónde se
gastan ustedes los millones que ya les han dado a ustedes. Ustedes se han llevado
a lo largo de 40 años millones de euros de los ciudadanos y no han dado nunca
explicaciones, nunca. Ya va siendo hora de que las den.
Ya le digo, las van a dar porque al final la presión de la calle va a ser cada vez más
fuerte, ver que ustedes no cumplen, que mucho cacarear, aquello de lo que yo digo
muchas veces en clave de humor, mucho te quiero perrito pero pan poquito. Mucho
te quiero perrito pero pan poquito. Por explicar lo que hacemos, tienen la obligación
de poner tantos matices. No hay más matiz que me han dado 5, demuestro que me
he gastado 5 en lo que me dice la ley, en lo que me dicen ya unas normas que hay
marcadas y punto.
Eso de que vamos a ver el reglamento orgánico del Pleno, que si tenemos que
hacer, que si matizaciones, pero ¿qué es eso, hombre? Que nada, que no me gusta
como caza la perrita, se lo digo a usted otra vez, que es que sino aquí nos
aburrimos, que lo que hay que hacer es poner las cuentas ahí, con transparencia,
que las vean los ciudadanos, que las veamos todos los grupos y ustedes no lo
hacen y son los que más dinero se han llevado. Digo yo, millones. Fíjese que son
40 años, a ver si ya de una vez por todas se dan cuenta los ciudadanos de quién de
verdad quiere transparencia y quién no. Ustedes no.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.
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SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Aquí hi ha un problema de fons amb aquesta última moció. Amb la moció 39 hi ha
un problema de fons que hem debatut repetidament, que és que la llei contempla
que sigui el Ple, aquest Ple, l‘únic òrgan que pugui obligar-nos als grups municipals
a justificar les assignacions que ens posem els propis grups municipals en un acord
a principi de legislatura. És fenomenal, és fenomenal.
Llavors no és un problema qualsevol, és un problema sistèmic. És el sistema el que
permet, el que ha permès durant 40 anys, perquè la llei així ho diu, que els grups
municipals es posin les assignacions a principi de legislatura. Diuen quants diners
ens donarà aquest ajuntament a cada grup, cada mes i cada any. I diu, i només els
grups municipals representats en el Ple podreu demanar-li als propis grups
municipals representats en el Ple, la justificació d‘aquestes assignacions. És
fenomenal, és fenomenal.
S‘ha fet una reunió, es va convocar una reunió. Això és el que s‘ha fet en tres anys,
una reunió. Fa un any i mig o dos ens deien, a meitat de partit, ara ja ens diuen,
com han dit avui, ara ens diuen al temps de descompte. Clar, bé, és fantàstic. La
legislatura ha passat volant, en aquest tema ha passat volant. Una reunió hem fet
en tres anys, passats els tres anys.
Bé, durant els últims 20 anys, des del 1997 al 2017, el conjunt de tots els grups
polítics municipals han rebut gairebé 8 milions d‘euros, 7.884.000, per ser més
exactes. Com aquesta assignació es fa proporcionalment als regidors assolits, el
PSC hi destaca, està clar. Sempre ha tingut majories absolutes i després simples, a
les últimes. Des del 1997, només, des del 97, 20 anys, penseu que hi són des de
molt abans, el PSC ha rebut gairebé 4 milions d‘euros, dels gairebé 8 ha rebut
gairebé 4, 3.873.000; d‘aquests 3.873.000 no ha justificat ni un sol cèntim d‘euro.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, sobre aquest punt de les assignacions, a nosaltres ens costa entendre que els
diferents grups polítics no vulguin presentar les factures, no vulguin presentar els
justificants de les despeses. Sí, perfecte, comentava que des del nostre grup polític,
sobre el tema de les assignacions, no entenem com costa tant presentar les
factures, com costa tant presentar els justificants dels diners públics que rebem els
diferents grups. Perquè la llei ja diu el que ens podem gastar amb aquesta
assignació, ens podem gastar aquesta assignació per fer activitats de les despeses
dels grups municipals del nostre dia a dia i també diu allò enque no ens podem
gastar, que és comprar patrimoni, que és pagar el lloguer d‘un local d‘un partit
polític o finançar una campanya electoral. Ja estan establerts els criteris amb els
quals ens podem gastar els diners i amb els quals no ens podem gastar els diners. I
a més, els propis grups municipals tenim un NIF propi i som responsables del bon
ús d‘aquests diners i si no fem un bon ús, no van al partit polític, sinó que van als
regidors i regidores. S‘haurien de retornar aquests diners.
Per tant, no acabem d‘entendre que no es vulgui fer aquest exercici de
transparència, quan ja marca la llei el que podem gastar i el que no podem gastar. I
estem, des d‘inicis de legislatura, intentant que hi hagi una transparència en el tema
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de les assignacions, un control públic, igual que fem amb les diferents entitats de la
nostra ciutat quan reben una subvenció pública, que han de justificar com es gasten
els diners i si no s‘han gastat bé, han de retornar-los. I estem aquí enquistats
perquè sembla que no hi ha voluntat de fer aquest exercici de transparència.
I quan s‘han fet aquest tipus de reunions pel reglament orgànic del Ple, és a dir, no
s‘ha volgut consensuar perquè l‘únic consens és fer complir la llei i exercir la
transparència entre tots nosaltres.
L‟Alcadessa-presidenta, de conformitat amb l‟article 87 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s‟aprova el Reglament d‟Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, disposa que es porti a terme un recés a la
sessió per solucionar problemes tècnics amb la megafonia. El recés s‟inicia a les
20.53 i finalitza a les 20.58, reanudant la sessió del Ple

SRA. ALCALDESSA
Som a la segona ronda de la intervenció de Ciutadans, tots els grups polítics s‘han
posicionat. Som a la segona intervenció, primer ha obert el Sr. García, estem fent la
segona volta. Per tant, si vol al final, després del Sr. Fran Belver, tindrà vostè un o
dos minuts, no sé el temps, dos minuts per tancar. Sr. Fran Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Por aclarar algunas cosas, porque sino parece que las
cosas son como las dice uno y ya está.
Los grupos municipales presentamos las cuentas, las presentamos a través de los
partidos y están fiscalizadas y que alguien presente unas facturas y las presente
como forma de cuentas, eso no quiere decir que estén bien. Quiere decir que ha
presentado unas facturas, ni más ni menos. Y simplemente, ya puestos, para buen
gobierno y general conocimiento, mire, en el informe del Tribunal de Cuentas de
2014 y 2015, la única referencia en que salía la ciudad de Hospitalet era el local de
Ciutadans en esta ciudad. Esa era la única referencia, en todo el informe del
Tribunal de Cuentas 2014 y 2015, a la ciudad de Hospitalet y a las formaciones
políticas.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No, bueno, que lo que yo digo, que al final lamento que el equipo de gobierno sea el
que le está poniendo trabas al asunto de la transparencia, porque para eso está.
Para decir si las facturas están bien o están mal, está la intervención, están los que
entienden, los que saben y los que una vez que tú les presentas la documentación,
te dicen si está bien o está mal. No lo puede hacer porque no se presenta, porque
usted lo que hace es ampararse en estamentos superiores, porque hemos hecho,
hemos dejado de hacer, de dudosa… en fin, vamos, que no me lo creo. Porque
fíjese, si no hay ningún problema, si usted no tiene ningún problema, ¿por qué no
las presentan aquí? que es donde hay que presentarlas y, como les decía el Sr.
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Christian de la CUP, que tiene más razón que un santo, oiga, es que al final, es el
propio Pleno el que yo me lo guiso y yo me lo como y si no estamos de acuerdo
nosotros en transmitir esa transparencia a los ciudadanos, que somos los que
podemos hacerlo porque lo dice el reglamento, pues somos nosotros los que
estamos hurtando esa información a los ciudadanos.
Mire, Sr. Fran Belver, no cuela. Ustedes no sé por qué motivo, aunque me lo puedo
figurar, es seguramente por no estar las cosas claras, porque sino, no vería que
tuvieran problemas en presentar las cosas aquí. Y en cualquier caso, sí, facturas
claro que sí, de lo que ha pagado, de lo que ha comprado, lo que se puede hacer, si
viene dado por el reglamento, si eso está estipulado. Pero es la intervención la que
tiene que decir si son correctas o no. No hay ningún problema en presentarlas y
que lo diga. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Esa es la pregunta. ¿Por
qué siempre dicen que no, que hay que darle una vuelta?. Mire, usted es un
especialista en, cuando no quiere llegar a un punto, salirse por la tangente Sr. Fran
Belver. Si ya le he dicho a usted que usted era como uno de esos grandes tahúres
del Mississippi que con esa simpatía, esa forma de hacer, esa gallardía, ese estar
bien con todo el mundo y reírse, se sale usted siempre de alguna manera por la
tangente que le interesa. Mire, a nosotros no nos van a engañar. Nosotros no
vamos a cejar en nuestro empeño de que haya transparencia y usted puede darle
todas las vueltas que quiera pero si no lo hace es porque no hay transparencia.

Tancat el debat i sotmeses a votació les mocions números 38 i 39, el resultat és el
que figura a continuació en cadascuna d‘elles.
MOCIÓ 38.- PARA LA REALIZACIÓN DE UN CENSO ANUAL DE PERSONAS
QUE VIVEN EN LAS CALLES DE L'HOSPITALET.
La votació d‘aquesta moció s‘ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a)
Acord PRIMER i TERCER: 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 ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza;
amb 10 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 del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‘ERC-AM, Srs. Antoni
Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; 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.
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Els acords rebutjats literalment deien:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno Municipal a la elaboración de un censo anual de
personas que viven en las calles de l‘Hospitalet siguiendo los parámetros que
plantea la Guía práctica para realizar un recuento de la Fundación Arrels.
TERCERO: INSTAR al Gobierno Municipal a elaborar un Plan de Sinhogarismo en
l‘Hospitalet, una vez obtenidos los resultados del censo de personas que viven en
las calles de nuestra ciudad, para conseguir la reinserción social de las personas
que se encuentran en esta situación y prevenirla, contando para su elaboración con
las entidades dedicadas al sinhogarismo.
b) Acords SEGON i QUART s‘aproven, i es renumeren com a Primer i Segon,
respectivament, 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-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; 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 del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; 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 ADSCRIT/A, 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:
ATENDIDO que las personas sin hogar es un colectivo de personas
extremadamente vulnerable que tiende a ser invisibilizado cuando no
estigmatizado y prejuzgado. Sin embargo, los motivos por los que una persona
acaba en la calle son tan diversos y variados como lo son los perfiles y la historia
de cada uno de los seres humanos; algunos dependen de la propia persona y
otros tienen que ver con la sociedad en la que vivimos: razones económicas,
cuestiones relacionadas con la situación familiar, discriminación, problemas de
salud, dependencia y, en definitiva, las limitaciones de los servicios sociales y los
mecanismos de ayuda de las administraciones públicas.
ATENDIDO que los censos de personas que viven en la calle son una
herramienta que permite averiguar el número, el grado de vulnerabilidad y, con
esta información, influir en las políticas y recursos para que sean más eficientes.
Todas las personas que duermen en la calle viven una situación de
vulnerabilidad pero esta puede ser más o menos elevada. El censo sirve para
detectar el estado de salud de las personas, si ha sufrido o no agresiones, el

…/…

167

tiempo que lleva viviendo en la calle, su situación administrativa, la edad, etc. El
censo se elaboraría a través de un recuento que es una fotografía del número de
personas que duermen en la calle en un municipio determinado en una noche
determinada y que se tiene que realizar periódicamente.
ATENDIDO que el Parlament de Catalunya aprobó en mayo de 2015 la moción
212/X sobre la problemática del «sinhogarismo» que insta al Govern de la
Generalitat a realizar recuentos periódicos de las personas que duermen en las
calles de Catalunya. Actualmente, sólo diez municipios catalanes han salido a
contar a las personas que duermen al raso.
ATENDIDO que en Cataluña se están realizando estos censos en los municipios
de Terrassa, Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet, Girona, Tarragona, Lleida, Mataró y Reus, siendo l'Hospitalet de
Llobregat el único municipio de la comarca del Barcelonès que no lo elabora.
ATENDIDO que el censo realizado en el municipio de Barcelona en 2018 ha
desvelado que el 71% de las personas que duermen en la calle sufren una
situación de vulnerabilidad elevada o media. El 59,8% hace un año o más que
duermen en la calle, el 41% dicen tener problemas de salud física y un 46%
afirman no haber sido atendidas por ningún trabajador/a social ni similar durante
los últimos 6 meses. El 37,4% están empadronadas en Barcelona, cinco puntos
menos que en 2017.
ATENDIDO que entidades específicas del ámbito del sinhogarismo como la
Fundación Arrels recalcan la necesidad de organizar recuentos para hacer
posible que nadie tenga que dormir en la calle y animan a más municipios a
dimensionar la problemática.
VISTO que la Fundación Arrels ofrece una Guía práctica para organizar
recuentos que puede facilitar su organización y ofrecen asesoramiento. Guía de
difusión
pública,
accesible
en:
https://www.arrelsfundacio.org/wpcontent/uploads/2018/05/guia_recomptes_arrels.pdf.
ATENDIDO que el objetivo final de las políticas públicas referidas al
sinhogarismo debe ser lograr la integración de las personas sin hogar, por lo que
se deben orientar a conseguir su independencia de los servicios sociales y ser
de nuevo un miembro activo de la sociedad.
ATENDIDO que es competencia propia del municipio la evaluación e información
de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social según lo establecido el Artículo 25.2.e. de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
ATENDIDO que los Art. 15 a 17 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local en el que se regula el Censo de habitantes y, en especial, la "Resolución
de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de
Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las
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Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal establecen que el
Padrón Municipal de Habitantes debe reflejar la residencia de todos los vecinos
del municipio, independientemente de las circunstancias físicas, higiénicosanitarias o de otra índole que afecten a su domicilio. En consecuencia, las
infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de
techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón.
VISTO que según los datos del Anuario Estadístico de l'Hospitalet de 2016, el
Servicio de acogida residencial de urgencia y temporal para personas en
situación de marginación ofrece a través del Centro residencial de estancia
limitada "Els Alps" 31 plazas en las que se ha contabilizado 13.274 estancias de
385 usuarios; 1.303 Servicios de duchas sociales de 46 usuarios en el año 2016.
El Servicio de comedor social ha registrado 15.232 comidas para 114 usuarios
en 48 plazas y una media de picnics diarios de 131 para 359 usuarios en el
mismo año.
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 facilitar el empadronamiento a las
personas que viven en la vía pública de l‘Hospitalet.
SEGUNDO: TRASLADAR los acuerdos de esta moción a la Fundación Arrels, a
Homeless Entrepreneur, al Centro residencial de estancia limitada "Els Alps", al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies y a los Grupos Políticos de este
Consistorio.
MOCIÓ 39.- PARA EXIGIR LA EFECTIVA TRANSPARENCIA DE LA
CONTABILIDAD DE LOS GRUPOS MUNICIPALES EN LAS ASIGNACIONES
PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE L‟HOSPITALET.
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, amb el
resultat següent:
a) Acords PRIMER, TERCER i QUART: han estat rebutjats 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 Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDOR NO
ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 10 vots a
favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
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González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; 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 del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; 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.
b) Acord SEGON: ha estat rebutjat amb 17 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; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i de la
REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael
Jiménez Ariza; amb 10 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 del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; 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 del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, quedaría por tanto la moción número 38 aprobada el punto número 2 y el
punto 4, que son los traslados. Y por parte de la número 39 quedaría rechazada.
Passem ara, per tant, a les mocions d‘Iniciativa per Catalunya-Verds-EsquerraUnida i Alternativa-Pirates.
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES-E
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal d'Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 40, 41 i 42, es
produeixen les intervencions següents:

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Des del grup socialista hem plantejat una modificació dels acords primer, segon i
tercer de la moció 40, que el grup d‘Iniciativa-Verds-Esquerra Unida-AlternativaPirates ha acceptat. Els acords els té la Sra. Secretària i també els podem repartir.

SRA. ALCALDESSA
Sí, però jo diria que qui ha de dir si accepta o no, és el grup.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, sí, hem comentat amb el Sr. Castro i acceptem les esmenes que ens ha
proposat.

SRA. ALCALDESSA
D‘acord. Sí, Sra. Secretària?

SRA. SECRETÀRIA
M‘han passat les esmenes per escrit, les esmenes del grup PSC i el problema que
jo veig és que el cos de la part expositiva, com que se suprimeix l‘acord primer no
concorda.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Suposo que hi haurà alguna part a la part expositiva que fa referència a aquest
primer acord. I això no es pot suprimir?

SRA. SECRETÀRIA
Sí. És que sinó la moció queda desdibuixada, no és coherent. Són els apartats
penúltim i últim de la part expositiva que queden sense sentit si se suprimeix lo del
procés participatiu recollit a l‘acord primer.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, doncs aquests dos atesos, els dos últims, els retirem de l‘escrit. Quedarien
modificats el primer, segon i tercer acords, amb el redactat que ens ha passat el Sr.
Castro i retirats els dos últims atesos de la part expositiva.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara sí. Ara ja els donaria la paraula perquè puguin presentar les tres
mocions. Com les presenten tots tres, vostès mateixos s‘ho combinen.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
En aquest moment la Sra. Carballeira, intervé i dóna lectura als aspectes essencials
de la moció, incloent-t‟hi els nous acords que s‟han incorporat com a conseqüència
de les esmenes abans referides.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
En aquest moment la Sra. González, intervé i dóna lectura als aspectes essencials
de la moció.

…/…

171

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La tercera moció parla de com podem aprofitar de manera col·lectiva o discutir de
manera col·lectiva, un espai que ha generat polèmica, que no genera consensos, o
no va generar consensos, que va ser l‘espai vertebrat perquè Circ de Soleil
s‘instal·lés via el conveni que es va signar al 2016. Creiem que aquests 19.000
metres quadrats, entre Travessia industrial i el carrer de la Feixa Llarga, poden tenir
un retorn social més enllà, òbviament, del cost de l‘arrendament suposat que té per
Circ de Soleil. Per tant, el que demana bàsicament aquesta moció és que els veïns i
veïnes, aprofitant de fet el Consell de Districte per exemple, es discutís d‘una
manera pausada, tranquil·la, recollint diverses opinions, aquest tipus de procés
participatiu perquè els veïns i veïnes de Bellvitge, i fins i tot es pot obrir òbviament a
d‘altres espais de la ciutat, es destini aquest espai a un ús social i bàsicament és
això. Gràcies.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Mi voto es favorable a la 40, a la 41 y abstención en la
42.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, votaré favorablement a la moció número 40, a la 41 i en contra de la 42.
Sobre el tema de la prova pilot que proposa la consellera de Salut, comentar a més
que, com deien els companys d‘ICV-EUiA-Pirates, és una prova pilot que posa les
necessitats d‘un col·lectiu que són perfectament comprensibles en detriment de
l‘interès general de la població en l‘accés a la sanitat pública. Per tant, el nostre vot
serà, com deia, favorable.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. A favor de la 40 i de la 41 i en contra de la 42.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
A favor de les tres.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor de les tres.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la moció 40. El carrer Bruc, per les seves característiques, no és un carrer
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amable per a vianants, amb voreres estretes, incòmodes i que dificulten
l‘accessibilitat, i veiem com per millorar l‘accessibilitat s‘està eliminant arbrat a molts
carrers de la ciutat i del barri centre, i no es tenen en compte altres solucions, com
l‘eliminació d‘algunes places d‘aparcament, per mantenir arbrat als carrers. I creiem
que fer d‘aquest tram un carrer de plataforma única també pot ser una solució que
milloraria molt l‘accessibilitat i comoditat del carrer per vianants; atès que els cotxes
també tenen alternatives per accedir, per exemple, a Riera de la Creu, a través del
carrer Lleida. Per tant, votarem a favor.
Respecte a la moció 42, la votarem a favor, creiem que és positiu també que es
promogui la participació dels veïns per definir els usos d‘aquest espai, més enllà de
quan està ocupat pel Circ du Soleil i més enllà del que s‘ha comentat a vegades per
part del govern municipal d‘aquest espai per realitzar activitats d‘educació vial.
Respecte a la moció 41, aquesta moció juga a la confusió i a la demagògia perquè
parteix d‘una premissa que és falsa, no existeix cap prova pilot, no s‘ha fet cap
anunci per part del departament i la part expositiva està totalment plena
d‘imprecisions i d‘afirmacions falses, que ho presenten com una retallada del
sistema sanitari públic. No hi ha cap retallada encoberta, ni cap reducció de temps
d‘atenció, la política del departament, amb el conseller Comín i ara amb la
consellera Vergés, va en la direcció contrària de revertir totes aquestes retallades
d‘altres etapes. El nou govern té una estratègia nacional d‘atenció primària, que es
basa precisament en reforçar l‘atenció primària i en reforçar la contractació de
professionals. Un altre tema és que s‘atenen també les necessitats de conciliació
laboral i familiar dels treballadors i el govern està obert a la racionalització d‘horaris
de cara a la reforma horària i obert també a l‘evolució del debat sobre l‘organització
dels temps a tota la societat.
Aquesta notícia sobre la que es basa la moció és una demanda que es va fer del
sindicat de Metges de Catalunya i la Consellera simplement es va comprometre a
que des del departament es faria un estudi dels horaris dels professionals i
eventualment, posteriorment, es faria una prova pilot. Però el compromís és que es
fes sense que comportés una reducció de serveis, ni afegir dificultats d‘accés al
sistema. Per tant, del primer punt, que demana retirar la prova pilot, votarem en
contra, perquè no hi ha cap prova pilot, ni tan sols està projectada, ni molt menys en
els termes que es plantegen en aquesta moció La pròpia Consellera en la
compareixença a la Comissió de salut del Parlament, ja va desmentir públicament
que estigués projectada la prova pilot en el marc de la reforma horària, ni molt
menys a tancar els CAP per la tarda, o sigui, és un posicionament que no ha sorgit
del departament, ni de la Consellera.
Després sí que existeix el compromís del govern de la Generalitat i del departament
de Salut, així com de bona part del teixit social, representat per més de 110 entitats
que van signat el pacte per a la reforma horària, per avançar progressivament cap a
uns horaris millors que facilitin la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. El
departament està obert a estudiar, des del rigor que caracteritza a una institució
pública, que proveeix de serveis a persones, mesures o projectes per avançar cap a
uns horaris més racionals i saludables, però sempre sense comprometre ni la
qualitat, ni l‘accessibilitat als serveis públics de salut. I això es fa amb la complicitat
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del sector, dels professionals i de la ciutadania.
Per tant, respecte del segon acord que es proposa, també el votarem en contra,
perquè des del departament de Salut ja s‘està treballant de manera participativa per
millorar el sistema públic de salut. En els darrers dos anys i mig, el departament ha
dut a terme un procés de diàleg amb gran quantitat d‘agents del sector de salut,
més de 300 professionals i corporacions municipals, per establir un model d‘atenció
primària i salut comunitària, del que ens volem dotar com a país. Aquest treball
participatiu ha estat avalat per la majoria de grans entitats socials del país,
organitzacions professionals, societats científiques, i és el que configura l‘estratègia
nacional d‘atenció primària i de salut comunitària, que compta també amb un
consell assessor integrat per més de 50 entitats, que en guia el desplegament. Per
tant, aquesta és la via per seguir treballant en la millora del sistema públic de salut,
més enllà de tergiversacions o informacions incorrectes o manca de comprensió del
que realment ha dit la Consellera o del posicionament del departament.
Insisteixo, no existeix cap prova pilot, la Consellera no ha fet cap anunci que
comportés reducció horària als CAPS i simplement al que està obert el departament
és estudiar els horaris professionals actuals per millorar-los, sense que això
repercuteixi en el serveis que s‘ofereixen als ciutadans. Moltes gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
La 40 i 41 a favor i a la 42 abstenció.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muchísimas gracias. Sobre la moción número 40, para la mejora de la
accesibilidad, la seguridad y la cobertura verde en la calle Bruc, votaremos a favor.
La moción para la retirada de la prueba piloto de la reforma horaria, nosotros
creemos que quizás es una moción preventiva, pero con el gobierno de la
Generalitat que tenemos la verdad es que va muy bien, por lo menos pegarles el
toque, y prevenir todo este tipo de cuestiones. Cuando dicen que, los de Esquerra
Republicana acaban de decir que quieren una sanidad para cuantificarla y
cualificarla como estructura de país, oiga, la noticia de hace unos días diciendo:
―Cierra uno de los cuatro aceleradores, para tratar el cáncer, de Tarragona, estará
fuera de servicio durante el verano, lo que reducirá en un 25% la asistencia en
radioterapia en la provincia. Los oncólogos consideran esta medida una locura sin
precedentes, porque el cáncer no hace vacaciones‖. Lo dicen los oncólogos. ¿Estas
son las estructuras de país que ustedes quieren? ¿Esta es la prioridad en la
sanidad que ustedes quieren?
Y hay más ejemplos que también nos afectan, por ejemplo, en Hospitalet, yo
también le diría al gobierno de Núria Marín, que por favor presione y que negocie
para conseguir mejoras en aspectos sanitarios para nuestra ciudad. Este Pleno votó
a favor de conseguir unas urgencias pediátricas las 24 horas del día y hemos visto
que su capacidad negociadora no ha llegado a buen puerto, porque hemos visto
que esas 24 horas de atención pediátrica en persona no ha sido así, no tenemos 24
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horas de atención pediátrica en persona, de urgencias pediátricas en esta ciudad,
las tenemos a través de skype. ¿Usted se cree que eso es cualificar de verdad
también la sanidad de nuestra ciudad? Nosotros le pedimos también a su gobierno
que por favor presione y que dialogue en estas cuestiones, que en estas sí que
estaremos de acuerdo y en las que le apoyaremos. Para hablar de otro tipo de
cosas, como bien dicen los independentistas, no estaremos con ustedes, pero con
estas sí.
Y sobre el proceso participativo relativo al espacio del Circo del Sol, en Ciudadanos
estaremos a favor, ya que junto al grupo proponente fuimos también los únicos que
votamos en contra de gastar 1.250.000 euros en adecuar ese espacio para el Circo
del Sol. Pero es que ustedes como primer comentario les diría que tanto que se
arrogan la capacidad de diálogo, tanto que dicen que son un partido dialogante
¿con quién dialogaron ustedes a la hora de ceder ese espacio a una empresa
privada? Porque nos enteramos por prensa, ustedes lo anunciaron en prensa antes
de hablar con ningún grupo político, entonces, esa capacidad negociadora la
aplican ustedes para lo que les da la gana, pero para las cuestiones que nos
afectan a los ciudadanos de Hospitalet, ustedes hacen y deshacen como ustedes
quieren. Luego dicen, cuando por ejemplo Ciudadanos presenta propuestas
sociales, dicen que no hay dinero, ustedes dicen con los libros de texto que no hay
dinero, pero sí tienen 1.250.000 euros para asfaltar y adecuar ese espacio para una
empresa privada. Cuando Ciudadanos propone aquí rebajar las tasas a los
emprendedores y a los autónomos de esta ciudad, ustedes dicen que no hay
dinero, pero tienen 1.250.000 euros para regalárselo a esa empresa privada.
Cuando nosotros decimos que queremos un pacto local por las políticas de infancia,
que tenemos las ratios muy, muy bajas también en lo que son las guarderías, pacto
local, para que hablemos, para que utilicemos ese diálogo que también se ponen en
su boca, ustedes votan en contra.
Entonces aquí la coherencia yo creo que habría que aplicarla en todos los sentidos.
Ustedes tienen dinero para este tipo de cuestiones, pero en cambio servicios
sociales, estamos invirtiendo la mitad de lo que reclaman y de lo que recomiendan
los expertos independientes. Estamos invirtiendo un 5%, sí señor, estamos
invirtiendo un 5% del presupuesto cuando los expertos dicen que tiene que ser un
10, ya puede apuntar lo que quiera que la realidad es la que es.
Qué más, qué más… yo les recomendaría que por favor respete mi turno de
palabra, igual que yo respeto el suyo en todo momento, aunque en ocasiones diga
cuestiones que están totalmente fuera de la realidad.
La fábrica Godó y Trias que ustedes ceden a un edificio de medicina privada, china,
¿con quién han hablado ustedes también?, ¿han hablado con los grupos de la
oposición?, ¿sí?, ¿con qué grupo de la oposición han hablado? Si me lo pueden
explicar. El edificio Planeta ¿con quién han hablado ustedes para cederlo también a
una empresa privada? Es que ustedes dicen que dialogan, son el gobierno del
diálogo para todo, pero eso sí, vamos a regalar edificios y vamos a regalar suelo
público a la empresa privada, y luego pasa lo que ha pasado en este Pleno, que
nos tenemos que gastar 6 millones de euros para volver a comprar esos edificios
que ahora nos hacen falta, Claro, es que aquí las prioridades no están claras, que
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es lo que les decimos, no están claras. No estaba claro y para nosotros no era una
prioridad gastar 1.250.000 euros para asfaltar y adecuar el espacio de la Feixa
Llarga a una empresa privada, para nosotros no era una prioridad.
Porque nosotros hemos presentado aquí tres veces una propuesta para garantizar
los libros de texto gratuitos y ustedes decían que no había dinero. Es que por favor,
lo tenemos que decir y lo tenemos que explicar y lo explicaremos también a los
ciudadanos que se enteren, que se enteren de lo que pasa en este Pleno. Plan
local de vivienda social, que aprobamos en febrero de 2017, a propuesta de
Ciudadanos, qué se ha hecho desde entonces, nada, pero tenemos 1.250.000
euros para ceder y para asfaltar un solar a una empresa privada. Yo creo que las
prioridades con esto están claras.
Y bueno, para acabar lo que quería decir, es que vamos a votar a favor también de
la moción, creemos que hay que priorizar el espacio público a equipamientos
sociales, lo hemos dicho y también lo hemos presentado aquí en este Pleno y
también se aprobó, y de verdad, le volvemos a pedir a este gobierno que de verdad
priorice las necesidades sociales de los ciudadanos, que hagan una reflexión si de
verdad el dinero que están gastando va en beneficio de las necesidades sociales
que tienen nuestros vecinos día a día. Yo no sé si ha generado mucho beneficio, lo
pueden explicar también aquí, qué puestos de trabajo hemos generado, qué
riqueza se ha generado en el barrio de Bellvitge, porque nosotros hemos ido a
hablar con comercios y con restauradores y ya les digo yo que poco lo han notado,
poco por no decir nada. El que lo ha notado al final es el contribuyente del día a día,
que siempre está pagando sus impuestos y ve como este gobierno, lo tengo que
decir con esa dureza, los está derrochando en sus prioridades políticas, sin
negociar nada con la oposición.
Es que ustedes hablan de diálogo, pero no negocian nada con la oposición, se lo
hemos dicho muchas veces, tenemos cuestiones en las que creo que nos podemos
poner de acuerdo y de verdad ayudar a solventar esas necesidades sociales que
tiene esta ciudad, pero es que ustedes no quieren, es que con el relato de ejemplos
que les he puesto ustedes demuestran que van a golpe de sus políticas, pero no a
golpe de todas las políticas que tengamos los diferentes grupos, que como bien
decimos muchas veces, tenemos más votos que el gobierno. Porque no nos
ponemos a hablar y a consensuar de verdad, yo eso es lo que les pediría. Muchas
gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Sobre la moción 40, en principio agradecer al grupo
proponente que haya aceptado la modificación de los acuerdos. Nuestro
compromiso es claro y está explicitado tanto al grupo, como al trabajo previo que ya
se ha hecho con el Distrito para tirar adelante la actuación en la calle Bruc. La idea
es hacer una plataforma única, una calle donde no habrá línea de aparcamiento. Ya
ha surgido este tema también a lo largo del debate, y donde la prioridad será,
evidentemente, para las personas, dotando a la calle de la mayor accesibilidad
posible.
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Sobre el tema de la cobertura verde, tal y como también está reflejado en el
acuerdo tercero, la idea es buscar unas zonas próximas donde podamos dar esa
cobertura verde, una cobertura verde que no tenía la calle Bruc y que hemos de dar
no solamente a la calle Bruc, sino también a la calle Girona que se acaba de
modificar. Nada más, muchas gracias.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, jo posicionaré el nostre grup en relació a la moció número 41. Probablement,
com algú ha dit, és una moció un pèl preventiva, però en tot cas i donats els
antecedents encara tan recents i que encara tenim la ferida oberta, mai millor dit, en
la qüestió de la sanitat i totes les retallades que encara no han sigut del tot
revertides, votarem favorablement.
No obstante, quiero aprovechar, pues lógicamente para dar réplica a algunos
comentarios, algunas mentiras que se han dicho hace un momento. Sr. Jesús
Amadeo Martín, es que ni siquiera, cada vez que repiten la misma mentira ni
siquiera dan la misma cifra, otra vez que algún compañero suyo la mencionaba era
otro dato, no recuerdo cual, hoy dice que es el cinco. Es cierto, hablan del 10% y
creo que esa afirmación ustedes la recogen de la Asociación de Gerentes de
Servicios Sociales. Pregúntele al Sr. R., a su Presidente, pregúntenle acerca de su
consideración de las políticas sociales de esta ciudad. Pero es que creo que tienen
un problema, tienen costumbre de leerse los documentos a medias o incluso yo
creo, y usted en concreto, que se lee sólo los twitters.
Sr. Rainaldo ¿son capaces ustedes, por una vez en el mandato, de callarse cuando
no les toca? No, es cierto, vale, permítame que siga Sr. Rainaldo.
Se leen las cosas a medias o a veces se quedan con el twit, con el título, ya ha
quedado claro antes y en muchos otros plenos y en muchas de sus actitudes, en
fin, el respeto que le merece el trabajo de los funcionarios y de las funcionarias de
los servicios sociales, ha quedado muy claro, antes ha quedado clarísimo.
Pero es que se le olvida sumar el porcentaje, los datos del capítulo I, porque
nuestros profesionales cobran y cobran bien, porque además, y aprovecho para
comentarlo, hace dos meses se resolvió por fin una situación histórica que llevaba
años y que ha colocado a este Ayuntamiento como uno de los que mejor retribuye a
sus profesionales en el ámbito de los servicios sociales. Eso también es gasto
social. Estamos en torno al 11,15, al 11,20 por ciento, y cuando quieran lo
hablamos, pero como ustedes tienen esa costumbre o yo creo que alergia al
diálogo, pues va a ser complicado.
Y sobre las cuestiones de sanidad, seguramente se puede hacer mucho más,
seguramente se puede apretar como usted dice Sr. Amadeo, pero el servicio de
atención pediátrica, pues sí, es verdad, no son 24 horas de atención con un
pediatra, sí con un médico, sí con un facultativo, y hombre, un poco de respeto
también a la tarea que hacen esos profesionales, porque el skype, pues conectan, y
se les ha explicado, se les explicó en el momento de la inauguración y
posteriormente, se les explicó que también conectan con Sant Joan de Déu.
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Pero bueno, además de eso, en este mandato o se han proyectado o se han
ejecutado, además de ese servicio, el nuevo CAP del Gornal, el centre de
rehabilitació de Rambla Marina, el nuevo CAP de Jacinto Verdaguer, como hace
pocas semanas pudimos conocer el proyecto, y planes de atención comunitaria. En
fin, y podríamos entrar en muchas más profundidades. No obstante, sigan atentos a
la prensa, que les gusta mucho, y próximamente tendremos visita de la Consellera
y probablemente, pues también podrán ver, pues esa insistencia del equipo de
gobierno de esta ciudad. Gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Yo me referiré a la moción que habla del solar de Travesia Industrial-Feixa Llarga.
Una moción que votaremos en contra, no porque no estemos dispuestos a plantear
un proceso participativo, que estamos abiertos perfectamente a ello, sino porque no
estamos de acuerdo con el planteamiento de la moción y así nos lo ha hecho ver
claramente la intervención del representante de Ciutadans.
Nosaltres pensem, sí sí però la lectura que es fa és la que es fa i quan es fa
aquesta lectura ho facilita una moció, perquè és una moció que té trampa. Primera
qüestió, aquí es fa un apriorisme que hem de negar i és que aquest solar s‘adequa
perquè només el pugui utilitzar el Circ del Sol. Això no és veritat. Des del principi
nosaltres hem estat treballant com a govern perquè en aquest solar hi hagi altres
activitats, i concretament, i això ja ho havíem parlat també amb l‘Associació de
veïns, però estem oberts a d‘altres propostes, ja hem decidit i estem començant a
executar, de fet l‘asfaltat del solar està en perfecte estat, perquè ja s‘ha reparat alló
que es va produir, els forats amb l‘anclatge del circ estan reparadets. Vol dir que
hem tingut pressa per fer-ho, reconeixem una certa lentitut en ja el mes següent ja
tenir fixades d‘altres activitats.
Concretament el que plantegem, però estem oberts a d‘altres propostes, jo crec que
la història d‘aquest solar encara no està escrita, perquè és un element de gran
atractiu en un àrea metropolitana i que pot generar altres activitats d‘alt nivell, del
talent i del reconeixement internacional que té el Circ del Sol i qui no vulgui veure
això és que no està en aquest món i, per tant, això és possible gràcies a que aquest
solar està habilitat. Aquesta és la gran inversió que es va fer, perquè hi hagi un
equipament que ara permet que hi hagi aquesta moció i parlem d‘altres usos.
Concretament els usos que farem més fixes estaran destinats a activitat esportiva,
amb mobiliari que es pugui posar i treure fàcilment, i amb activitats d‘educació
viària. Aquestes activitats que fa la guàrdia urbana que requereix d‘espais com
aquests, que no són fàcils de trobar, i que ara permetrà a escolars i tal, donar
activitat a aquest espai. I, per tant, hi ha un retorn social en aquest sentit. Però és
que el retorn social també el va tenir el Circ del Sol. El Circ del Sol ha donat imatge
a la ciutat, haurieu d‘estar en el moment de la negociació i era fàcil que s‘escapés
cap altres ciutats. Però va ser la rapidesa, la visió que vam tenir, perquè pogués
venir una activitat que dóna prestigi a la ciutat. Qui no ho vulgui veure, torno a dir,
que no ho vulgui veure, però a on de fet juguem un paper clau, no d‘anar en contra
de la iniciativa privada com hi ha algunes visions antigues, involucionistes,
retrògades, que escolto continuament en el Ple i veig en els panflets que inunden
les bústies de demagògia, desinformació i mentides, per part d‘algun grup present
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aquí, que pensen que tot el que sigui col·laboració iniciativa pública-iniciativa
privada és com trair l‘esperit de la ciutadania.
Hem d‘anar cada vegada més a administracions que faciliten l‘activitat, però són
protagonistes de l‘activitat i això ens permetrà situar L‘Hospitalet, que ja ho tenim,
dins de la gran Barcelona en el món. La resta són visions localistes, visions
populistes, que l‘únic que fan és enredar als ciutadans. I per descomptat que ens
preocupen altres realitats que també són globals de complexitat de la nostra ciutat,
però hem de fer dels reptes globals respostes també locals, com diuen les famoses
frases, que a vegades es parla d‘aquesta nova realitat globalitzada que tenim i, per
tant, atreure talent, atreure activitat va bé. Però a sobre, des d‘un punt de vista
financer, és una operació que és perfectament defensable. Per cert que ja se li va
dir que al final la inversió final ha estat d‘un milió d‘euros, però és que el cànon
directe que ha pagat el Circ són 175.000 euros cada vegada que vingui aquí, amb
sis anys, amb sis vegades que vingui hem amortitzat la inversió i tenim un espai
que ara pot ser d‘ús intensiu ciutadà i que pugui tenir aquest retorn, i no descartem
que en el futur puguin venir altres espectacles, altres activitats que siguin rendibles
des d‘un punt de vista d‘imatge, des d‘un punt de vista econòmic i també que
generin retorn social. I aquest ha estat el plantejament.
Ara dir que això ho vam regalar al Circ, que això és ―por la cara‖, com s‘ha dit, se le
ha regalado al circo y esto sólo quedará para el circo. Mentida. Aquí se ha hecho un
espacio que ahora nos permitirá utilizarlo para otras actividades y lástima que,
evidentemente, tienen que ser compatibles con la actividad que tenemos cerquita,
que es el gran hospital, que evidentemente eso impide que podamos hacer otras
actividades como conciertos, etc, que no podemos hacerlo porque molestaríamos a
la gente, a los pacientes, etc.
Por tanto, votamos en contra, però sí que estem disposats a escoltar propostes en
aquest sentit.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé Sr. Graells, ha quedat clar el posicionament. Per part del grup que proposa
les mocions.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, Sr. García, la Consellera va recolzar la proposta, públicament ho va fer, i va
recolzar la proposta de Metges de Catalunya i va comentar inclús que anirien en el
mateix tipus de mesures que ja s‘estan fent en alguns ambulatoris de Lleida, o sigui
que no és preventiva, aquesta proposta estava, el que passa és que segurament tot
el rebombori que s‘ha generat i evidentment la Marea ha estat molt atenta i ha estat
generant la seva tasca per les xarxes i, evidentment, presentant una moció als
diferents ajuntaments. Perquè no únicament en aquest ajuntament s‘ha presentat,
es presentarà a més, o sigui que ho va fer, ho va recolzar i això es va dir, perquè si
no la Marea no estaria actuant de la manera que ha actuat. I, a més a més, quan
vostè ha dit que estan oberts als processos i a la gent, difícilment, perquè la Marea
està demanant moltes vegades reunions amb la Consellera, amb la conselleria, i

…/…

179

moltes vegades no se‘ls hi està donant, han d‘insistir molt. O sigui, que molt
contacte amb la ciutadania no té.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, un petit comentari sobre la moció 42. Jo crec que per coherència amb el que diu
el regidor de districte hauria de votar a favor. Perquè si parlem que estem disposats
a dialogar i demès, voti a favor, perquè és el que diu la moció, l‘acord diu: ―Iniciar un
procés participatiu amb els veïns i veïnes del barri de Bellvitge, per decidir els usos
de l‘espai entre Travessia industrial i el carrer de Feixa Llarga.‖ Punto y pelota, no
diu res més, ni per què, ni quan, ni res parlem d‘això.
Els adjectius que ha anat posant sobre la taula, doncs jo crec que són més altres
imatges, jo crec que la moció és molt concreta, però no sobre allò que parlem,
estem parlant d‘ampliar l‘àmbit de funció, perquè avui escoltem una associació de
veïns, doncs que no agrupa el conjunt de sensibilitats que hi ha a un barri; hi ha
d‘altres sectors esportius, sectors econòmics, professionals, etc. Per tant, és un
element que jo convido a que, no sé si pot fer un replantejament, però convido a
que es faci el replantejament.
No obrim altres temes, jo puc estar d‘acord o podem estar d‘acord en que és un
guany per a la ciutat que el Circ de Soleil estigui aquí, però els càlculs, el retorn
econòmic, social, no aventurem tant, perquè a vegades ens posem massa
economicistes sobre les situacions. La taxa de retorn d‘aquesta inversió, doncs no
ho sé si d‘aquí cinc anys el Circ del Soleil continua o no o si ve un altre millor, no ho
sé. Pper tant, deixem aquest tema i no ens posem tan neguitosos sobre qüestions
que és normal que els grups demanem més eficàcia o més eficiència, perquè han
hagut altres decisions que no hem compartit i hem cregut que espais públics, el que
dèiem abans, Germans Albert, antics jutjats, no s‘ha fet d‘una manera correcta o
pensant una situació més correcta.
Parlaven d‘activitats esportives, avançaven el tema d‘educació viària, i l‘ombra? En
una ciutat que té molt sol i té uns parcs magnífics, però sense ombra, i hem portat
diverses mocions sobre el tema d‘espais infantils, etc. Som en una ciutat mancada
d‘ombra, tenim molts parcs, però mancats d‘ombres. Poso un exemple que podem
pensar coses que al menys s‘adeqüin millor, perquè si hem de posar els nens allà,
tostant-se, en aquell espai, allà amb la solana que fica, que no hi ha un arbre a 200
metres, doncs no sé si és el millor espai per fer un espai per a l‘educació viària.
Pensem-ho, per això diem, obrim l‘espai participatiu i segur que trobem una solució.
Gràcies.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, la Sra. González pot seguir repetint la mateixa falsedat, però és que no hi ha cap
posicionament ni de la Consellera, ni del departament, respecte a una prova pilot
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que comporti reducció d‘hores per la tarda. Al que van donar suport és a fer un
estudi sobre els horaris i eventualment es faria una prova pilot posteriorment, però
en cap cas això repercutiria en una retallada de serveis. La mateixa Consellera va
haver de fer un twit fa uns dies, sobre els rumors de tancament de CAPS a la tarda.
Reitero que no s‘ha plantejat, millor no fer supòsit de res que no sigui cap proposta
explicada des de salut, ni treure conclusions errònies sobre reforma horària.
Vostè pot seguir insistint, perquè ja li va bé per fer campanyetes o el que vulgui,
però la realitat és que des del departament no hi ha cap posicionament respecte a
cap prova pilot, que no està ni plantejada, sobre reducció d‘horaris per la tarda. Des
del departament el que es fa és seguir treballant en revertir les retallades dels
governs de Convergència i Unió, que és el que s‘està fent des del conseller Comín i
ara la consellera Alba Vergés. Moltes gràcies.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muchísimas gracias. Bien, yo lo que había dicho aquí es que le había pedido a
este gobierno de verdad que presionara y de verdad que intentara conseguir esas
mejoras en la sanidad pública que necesita nuestra ciudad. Y en cambio el gobierno
me responde que yo falto al respeto a los médicos. Es que no tiene nada que ver,
yo lo que le digo es que aquí se aprobó una moción, una propuesta, presentada por
un grupo, que decía que teníamos que intentar abogar por conseguir las urgencias
pediátricas las 24 horas del día de forma presencial, y ustedes se vanaglorian de
que no sea así. Perfecto, aquí cada uno con sus prioridades.
Decía el Sr. Graells, respecto al espacio del Circo del Sol, que ahora podremos
instalar un equipamiento social ¿y antes no se podía o antes no tenían nada
pensado? O sea, primero ponemos el dinero y ahora ya vamos a ver cómo lo
acabamos de utilizar. Pues oiga, tendrán que tener ustedes una prioridad y cuando
nosotros le decimos que no estamos de acuerdo en gastar 1.250.000 euros en ese
espacio, es nuestra posición, más todo el mantenimiento que vendrá después, que
tendremos que hacer. Pues se lo decimos, lo contrastamos y si ustedes no están de
acuerdo no pasa nada, y lo explicaremos a los ciudadanos. ¿Me puede decir usted
alguna mentira que hayamos dicho nosotros en esos panfletos, que nosotros les
llamamos boletines? Cero, cero, ninguna. Decimos lo que sale de aquí, para que la
gente se entere, lo que pasa es que ahora tienen oposición y explicamos lo que
pasa en los plenos, que es nuestro papel, y eso todo lo hacemos con el dinero que
nos asigna este Ayuntamiento, que nosotros sí justificamos y presentamos de forma
transparente, cosa que ustedes precisamente no hacen. Muchas gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí Sr. García, ni el nostre espai, ni la Marea Blanca, ni la gent que està al carrer
defensant els drets de tots i totes, fent campanyetes. Defensem el sistema públic de
salut i de qualitat, això és el que estem defensant i evidentment que quan una
Consellera diu que està recolzant aquesta mesura, nosaltres ens posem en guàrdia
i ens posem a lluitar per la nostra gent, pel nostre poble, perquè és això, el poble es
defensa així. Y no hay más ciego que el que no quiere ver y ustedes están muy
ciegos.
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SRA. ALCALDESSA
Doncs ha tancat ja el grup, han quedat aprovades les mocions 40 i 41... a veure, un
aclariment per part de la Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
Un aclariment sobre el posicionament de Ciutadans en la moció 41 ¿a favor?

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, a favor.

Tancat el debat i sotmeses a votació les mocions números 40, 41 i 42, el resultat és
el que figura a continuació en cadascuna d‘elles.
MOCIÓ 40.- PER LA MILLORA DE L‟ACCESSIBILITAT, LA SEGURETAT I LA
COBERTURA VERDA AL CARRER BRUC.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, que incorpora a la part
expositiva i dispositiva l‘esmena ―in voce‖ acceptada, a petició del Sr. José Castro
Borrallo, Tinent d‘alcaldia del grup polític municipal del PSC.
La moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment
de la votació, amb el text definitiu següent:
Atès que al carrer Bruc del barri del centre, entre l‘alçada dels números 11-13 i la
cantonada amb el carrer Girona, existeix un tram de vorera molt estreta d‘uns 70
metres de longitud. L‘amplada màxima d‘aquest tram de vorera és de 80 cm
(incloent com a secció útil la pedra que remata la vorera, sent aquesta una
superfície molt irregular i no facilitadora de l‘accessibilitat). A més, diferents
obstacles redueixen la seva amplada practicable (voladissos de les finestres de
l‘edifici dels antics jutjats i diferents senyals de transit).
Atès que aquesta escassa amplada de la vorera és causada per l‘existència
d‘una zona blava en línia per una capacitat aproximada de 10 cotxes i per una
zona de contenidors d‘escombraries. Els cotxes, tot i correctament aparcats,
envaeixen parcialment la secció útil de la vorera nord, reduint encara més la
secció útil i fent un efecte de muralla que impedeix la comoditat, la seguretat i
l‘accessibilitat.
Atès que l‘edifici dels antics jutjats situat en aquesta zona ha estat cedit a la
editorial Planeta en concessió demanial a 25 anys, prorrogables 5 anys més fins
assolir una ocupació d‘uns 30 anys. L‘ara edifici Planeta ha estat mínimament
reformat i ha incorporat diferents sortides d‘evacuació que donen a l‘esmentada
vorera. A més, la sortida d‘evacuació de la sala d‘actes servirà com entrada i
sortida ordinària a la sala en moments en que la resta de l‘edifici romangui
tancat, tal i com ens va informar el primer tinent d‘alcalde durant la visita a les
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obres que vam realitzar diferents grups municipals. La insuficient amplada de la
vorera i la muralla física que representen els cotxes aparcats en la zona blava,
converteixen la zona en inaccessible.
Atès que a la normativa CTE DB-SI (Document bàsic de seguretat en cas
d‘incendi) a la secció SI 3 – Evacuació d‘ocupants i al DA DB-SI /4 (Documento
de apoyo al documento básico DB-SI de Seguridad en caso de incendio)
s‘indiquen el requisits i les condicionants que han de complir les sortides d‘edifici
i els espais exteriors segurs en cas d‘incendi, indicant les superfícies i amplades
mínimes en funció de l‘ús de l‘edifici. Lo zona del carrer Bruc esmentada actua
com a espai exterior segur. La insuficient amplada de la vorera i la muralla física
que representen els cotxes aparcats en la zona blava, converteixen la zona en
insegura, posant barreres físiques a l‘evacuació.
Atès que la LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat indica la importància
de la promoció de l‘accessibilitat com a instrument per a fer efectiu el principi
d‘igualtat de la ciutadania i fixa el compromís de promoure, protegir i assegurar el
ple gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals en condicions d‘igualtat
per les persones amb diversitat funcional i de promoure el respecte a llur dignitat
inherent. A l‘article 5.1 indica que
―Correspon als municipis:
a) Aplicar la normativa d‟accessibilitat, en l‟àmbit de llurs competències, d‟acord
amb la normativa municipal i de règim local de Catalunya, sens perjudici de
les normes específiques que estableix la legislació sectorial corresponent.
b) Elaborar, aprovar i executar el pla municipal d‟accessibilitat i les revisions
corresponents, i també els plans d‟actuació i gestió en àmbits concrets amb
afectacions en matèria d‟accessibilitat, i determinar anualment les actuacions
que s‟han de dur a terme i el pressupost corresponent.‖
Atès que fer de l‘Hospitalet una ciutat accessible i segura és una obligació i una
prioritat i que a més s‘ha de fer compatibilitazant-la amb la prioritat i l‘obligació de
millora del medi ambient, de la qualitat de l‘aire i de la cobertura verda de la
ciutat.
Atesa la importància de l‘arbrat i la cobertura verda a la ciutat, tant per evitar el
efecte illa de calor provocat per l‘asfalt i el formigó, com per millorar la qualitat de
l‘aire, reduir la contaminació acústica i per donar ombra i fer més agradable la
vida a la ciutat.
Atès que el govern actual de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat va
engegar l‘any 2017 una campanya de tala d‘arbres en voreres estretes al·legant,
entre d‘altres causes diverses, obligacions per motius d‘accessibilitat. Des de
ICV-EUIA-PIRATES-E sempre hem denunciat la gestió que s‘està fent de
l‘arbrat, defensant que era compatible la conservació de l‘arbrat en bon estat
actual aplicant altres solucions com fer carrers de plataforma única i prioritat al
vianant (ho vam proposar al carrer Baró de Maldà i Tecla Sala) o en els casos
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que tot i així no compleixi, plantat arbres entre els aparcaments existents. No es
pot entendre que es tallin arbres en voreres estretes però que, amb la mateixa
normativa, es mantinguin zones blaves i aparcaments de cotxes.
El Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d'ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:
PRIMER.- Instar al govern municipal a donar solució a l‘evacuació i accessibilitat
de la vorera, així com a reurbanitzar aquest tram del carrer seguint el model de
―plataforma única‖ i carrer de prioritat invertida.
SEGON.- Fixar com a termini màxim d‘execució d‘obres, el primer trimestre de
2019.
TERCER.- Instar al govern municipal a estudiar la viabilitat de la plantació
d‘arbres, en l‘entorn del carrer per incrementar la cobertura verda.
QUART.- Donar trasllat dels acords a l‘Associació Sumem, a La Saboga, a l‘AVV
del Centre, a la FAAVVLH i al Consell de Districte I.
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MOCIÓ 41.- PER DEMANAR LA RETIRADA DE LA PROVA PILOT DE
REDUCCIÓ HORÀRIA ALS CENTRES DE SALUT DE L‟ATENCIÓ PRIMÀRIA DE
CATALUNYA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació ha
estat aprovada 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 del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i 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 REGIDORS NO
ADSCRITS/A, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco
Javier Martín Hermosín; i amb 2 vots en contra dels representants d‘ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; assistents presents en el moment de la
votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Atès que a la Marea Blanca de Catalunya els hi acaba d‘arribar una notícia que
els hi resulta molt i molt preocupant. La Consellera Alba Vergés ha anunciat un
pla pilot per aplicar mesures de reforma horària en els centres sanitaris. Tot i que
encara està en estudi, el nou horari podria consistir en obrir els Centres d‘Atenció
Primària de 8 del matí a les 5 de la tarda per a l‘atenció regular i a partir
d‘aquesta hora fins a les 8 del vespre atendre només urgències.
Atès que aquesta mesura es pren amb l‘argument que no es troben metges ni
pediatres per substituir les absències per vacances, formació dels professionals,
malalties, etc..., i per caminar cap a un horari més en consonància amb els
horaris europeus que faciliti la conciliació laboral i familiar dels treballadors i
treballadores sanitaris.
Atès que per a la Marea Blanca de Catalunya aquest canvi, en un moment què
l‘Atenció Primària està totalment precaritzada i amb símptomes evidents de
col·lapse, seria el cop definitiu per a una reducció encoberta de personal i una
reducció del temps de consulta directa a les persones i, conseqüentment, un
augment de les llistes d‘espera que ja actualment són intolerables per una
Atenció Primària de qualitat.
Atès que cal tenir en compte que en els centres no hi ha espai suficient perquè
cada professional tingui una consulta en horari de 9 a 17 hores, cosa que a la
pràctica suposarà una reducció de les visites que es puguin fer.
Atès que les persones que treballen en horaris de matí i tenen problemes per
anar al CAP quan ho necessiten, i els infants i joves escolaritzats serien els més
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afectats per la reducció horària. Mantenir consultes per atenció continuada fins
les 20 h. no és una solució perquè es perdria el professional de referència, tan
important en l‘atenció primària.
Atès que la conciliació familiar dels treballadors sanitaris és important però no es
pot fer unilateralment, sense que hi hagi un canvi global d‘horaris en tota la
societat i sense adequar les infraestructures. També és important distribuir de
forma igualitària entre els treballadors els torns de tarda per tal que no recaiguin
en els que tenen condicions més precàries.
Atès que entenem que de portar-se a terme seria una retallada més al nostre
Sistema Sanitari Públic i específicament a la l‘Atenció Primària que comportaria
un pas més en el seu desmantellament.
Atès que davant la manca de professionals no s‘han de tancar serveis sinó posar
en marxa polítiques actives de contractació, de dignificació de les condicions de
treball i d‘incentivació econòmica que facin atractiu el treball en l‘Atenció
Primària, perquè tenim prou professionals formats a les nostres universitats per
cobrir les places vacants. Una dignificació que cal estendre a tot el nostre
sistema sanitari públic.
Atès que desconeixem quins son els estudis que avalen els plans pilots.
Desconeixem si s‘ha avaluat l‘impacte que aquestes mesures podrien provocar
en el nostre sistema sanitari així com també la seva valoració econòmica.
Entenem que la modificació horària tal com s‘està plantejant suposaria un
increment automàtic del volum d‘assistència als serveis d‘urgència tant dels
CUAP‘s com dels centres hospitalaris, afegint sobrecarrega a uns serveis ja
col·lapsats i a uns professionals al límit.
Per tot això el Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d‘ICV-EUIA-PIRATES-E
acorda:
PRIMER.- Demanar a la consellera de salut de la generalitat de Catalunya la
retirada de la prova pilot per la reducció horària als centres de salut de l‘atenció
primària de Catalunya.
SEGON.- Obrir un procés participatiu amb la ciutadania, forces polítiques,
sindicals i socials per fer de l`atenció primària l‘eix vertebrador de la sanitat
publica a Catalunya.
TERCER.- Enviar aquets acords al departament de salut ,els grups parlamentaris
del Parlament, Associació i federació de Municipis de Catalunya, Sindicats,
Federació d‘Associacions de Veïns i Veïnes i a la Marea Blanca.
MOCIÓ 42.- PER UN PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE ELS USOS DEL SOLAR
ENTRE TRAVESSIA INDUSTRIAL I EL CARRER DE LA FEIXA LLARGA.
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Ha estat rebutjada 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
ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 11 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; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; i amb 3 vots d‟abstenció dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO ADSCRIT
Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, quedarien aprovades la número 40, 41, i quedaria rebutjada la número 42.
Doncs passem ja a les mocions o a la moció, en aquest cas, del Partit Popular.

PARTIT POPULAR
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
número 43, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, em demana la paraula el Sr. Husillos?

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, és per una esmena que ja li hem avançat també al Sr. Alonso, una esmena ―in
voce‖ en relació amb els acords, que consisteix en substituir l‘acord primer per un
altre que digui: ―Solicitar al “Consell Municipal de Serveis Socials‖‖ que valore la
creación de un espacio de reflexión, colaboración y acuerdo en el que cuente con
entidades de gent gran y de atención a la gent gran de nuestra ciudad.‖ Y en el
segundo añadir al final de la frase que ya hay ―y al Consell Municipal de Serveis
Socials‖. Esa era la esmena, antes de que se expusiera y se posicionaran los
grupos.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Bé, també hi havia una modificació de dues paraules, ja les té vostè que ja li vaig
passar, d‘acord.
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SRA. ALCALDESSA
Un moment, un segon, accepta l‘esmena del Sr. Husillos?

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Sí, sí, l‘accepto.

SRA. ALCALDESSA
D‘acord. Ho dic, perquè així consti.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Aquesta moció és per sol·licitar la creació d‘un pla per a persones grans que viuen
soles. Refrendat per per un informe de bombers, que a la nostra ciutat ha
intervingut en l‘apertura de 24 vivendes, amb el resultat de haver d‘aixecar 24
cadàvers de persones que vivien soles. Moltes gràcies.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies, a favor.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Votem a favor d‘aquesta moció, perquè l‘enunciat i l‘acord que ara han esmenat i
que ara és diferent, però també, és tan simple que no podem fer-hi gaire més. Però
dit això, no podem deixar passar aquest moment per denunciar la màxima
hipocresia del Partit Popular.
Les condicions de soledat i de confinament a les seves cases de la gent gran, estan
íntimament relacionades amb les condicions econòmiques amb les que han arribat
aquestes persones a la seva vellesa. Pensions ínfimes, cap recurs per invertir en
l‘adaptació de les seves cases, llistes d‘espera d‘anys per accedir a una plaça de
residència pública i preus impossibles d‘assumir a la privada. Una condemna a
sobreviure, en una de les èpoques més vulnerables de la vida, que es veu
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incrementada per l‘individualisme de la societat capitalista en la qual vivim. Si la
gent gran arriba a una vellesa de misèria és conseqüència directa també de les
polítiques estatals i nacionals, tant del Partit Popular com del PSC o de
Convergència i Unió. Però el Partit Popular potser és qui més responsabilitats en té,
donat que ha congelat les pensions, les ha desvinculat de l‘increment del preu de la
vida, de l‘IPC, i ha gastat la majoria dels fons de reserva de les pensions, a banda
d‘introduir el copagament sanitari i no fer front a la pujada de preus dels
subministraments energètics, del preu de l‘habitatge o, fins i tot, dels productes de
primera necessitat per a aquest col·lectiu, la gent gran. O el fet de no dotar de
recursos econòmics, una llei tan cabdal com la llei de dependència.
Totes les estadístiques diuen que la gent gran, de més de 60 anys, són el gruix dels
votants d‘aquest partit, del que avui proposa, del Partit Popular, però també caldria
assenyalar que, juntament amb les persones migrades i les dones, les persones
grans potser són les més maltractades per les polítiques directes d‘aquest mateix
partit, del Partit Popular. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, votarem a favor de la moció i, bé, sempre sortim reflectits. Abans Esquerra
Republicana s‘ha enrecordat de nosaltres, ara s‘han tornat a enrecordar de
nosaltres. Que tothom es miri una mica el melic, perquè segurament aquests que a
vegades ens diuen que fem les coses malament, segurament en fan moltes de
malament i sempre és aquesta retòrica d‘anar intentant sempre treure el nom d‘una
formació política, quan no saps què dir exactament, no?

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, votarem a favor. Moltes gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, votaremos a favor. En esta moción ustedes indican que se ha de reconocer el
derecho a vivir en condiciones dignas a cuidar, ser cuidado y garantizar el derecho
a la cobertura de una vida digna autónoma y saludable. Una vez más es una
moción cargada de cinismo, ya que todo lo que ustedes piden en esta moción va
ligado a los salvajes recortes que su gobierno ha realizado en las pensiones, en la
ley de dependencia, en servicios sociales, en sanidad, en educación, en todos y
cada uno de los servicios públicos que aseguran esa vida y atenciones dignas,
tanto para las personas mayores, como para el resto de la población. Es lo que hay.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, vamos a ver, mire, fíjese que cuando he visto ya lo que votaban, pues los
señores tránsfugas, ya sabía yo lo que iba a pasar con el Partido Socialista. Mire,
sabe mal, porque fíjense en una cosa señores del PP, últimamente los veo, me da
la sensación de que tiene usted un poco de compadreo con el Partido Socialista.
Ultimamente veo yo un poco de compadreo, lo veo entrar y salir, se mueven y tal,
porque si no, no entendería yo, después de los discursos que han venido haciendo
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en los temas que tal, el tema este de moción para el consenso político y social
entorno a los grandes temas de país y demás, que ustedes siempre han huido de
eso como de una vara verde, y han votado a favor. A mí la verdad es que me ha
sorprendido en grande.
Ya está el peine, ya hemos descubierto el peine al final. Mire, le voy a decir porqué,
porque si al final el Partido Socialista ha sido capaz de votar en contra de la moción
nuestra que hemos propuesto antes, bueno pues, oiga, aquí no ha puesto ninguna
pega cuando viene propuesta, porque viene propuesta porque hay compadreo, no
les quepa la menor duda y permítame que yo piense así, que hay que ser mal
pensado. O sea, que el Partido Socialista haya puesto todas las pegas a la moción
nuestra, con un concepto potente social y que nos hayan dado aquí 40.000
explicaciones y demás, para votar en contra, bueno, y ahora en esta, que es muy
parecida, porque son temas sociales de calado potente. Yo no diré que hay cinismo
o no. Porque yo no tengo porqué pensar que usted Sr. Alonso, ustedes son cínicos,
otra cosa es lo que hacen los partidos por arriba, que a veces no siempre estamos
al 100% de acuerdo, pero aquí este grupo yo creo que no tiene porque hacer un
ejercicio de cinismo. Pero sí veo que esta connivencia con el Partido Socialista,
votando una moción a favor y que ahora veo como a ustedes también les ponen...,
si la moción al final tiene un sentido y un calado social, yo creo que nadie debería
votar en contra, al margen de que le reprochen alguna cosa, como se la han
reprochado por aquí, ningún grupo ha de votar en contra de la creación de un plan
para personas que viven solas de manera no deseada, por una cuestión social y
muy entrañable esto de las personas mayores.
Pero claro, claro, claro, yo cuando veo cómo respiran los dos primeros que hablan
en este Pleno, ya sé yo lo que pasa, lo que va a hacer el… salvo en raras
excepciones cuando ellos saben que van a sacar una moción adelante, porque por
ejemplo Ciudadanos no va a estar de acuerdo y ya está, esta la sacamos, no hace
falta que os mojéis, ya os libramos de ese estigma que tenéis, que no es un
estigma, es una realidad, ustedes han hecho lo que han hecho por dinero. Y, a
partir de aquí, hombre, pues una pequeña crítica. Vamos a ver, yo no me creo, no
me creo, en función de los discursos que ustedes vienen haciendo en estas
cuestiones, en temas que están ligados con los grandes temas de país, como aquí
lo dicen, ustedes siempre han estado posicionados en otro tipo de discurso. Y eso
de que ahora ustedes voten así, pues ya está, como decía, ya ha aparecido el
peine, fruto de que últimamente los he visto que entran y salen. Oiga y que al final
le hagan a ustedes las mociones, el Partido Socialista manda dallonses, com es diu
en català. Escolti‘m, que no trago desde que sé quién son los reyes magos señores.
Pero en cualquier caso están en su derecho, esto es política, pero háganselo mirar,
háganselo mirar.
Y reprocharle al Partido Socialista sobretodo que en esta moción, que es muy
parecida, que tiene un contenido muy parecido al que nosotros proponíamos antes,
que era la moción para la elaboración de un censo anual de personas que viven en
las calles de Hospitalet, que son mociones que tienen el mismo contexto social, y
que aquí no hayan puesto ni una, aquello de decir vamos a arreglarlo así, luego yo
te propongo y te dejo de proponer… En fin, política es política amigos, pero quería
hacer esa, permítanme ustedes señores del PP, esa pequeña crítica que
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seguramente ustedes no compartirán. Pero que yo creo que, bueno, me viene un
ligero tufo últimamente, no sé porqué, y ya les digo que pueden hacerlo, porque es
legítimo, a un cierto compadreo con el Partido Socialista. Muchas gracias, nosotros
obviamente vamos a votar a favor porque, y nos creemos su buena fe en la moción,
no creemos que ustedes la han hecho con cinismo, nos creemos su buena fe.

Essent les 21.55 hores, abandona la sessió la Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, posicionaré a nuestro grupo al respecto de esta moción. Agradecer al Sr.
Alonso, que haya tenido a bien incorporar la enmienda, puesto que además nos
permitirá, de manera mucho más ágil, empezar a trabajar en ese consenso.
Y un par de comentarios, en fin, Sr. García, el grupo socialista se hace sus propias
mociones, no necesita de nadie para hacérselas. Y una última cuestión, no tiene
nada que ver esta moción con la anterior, nada. Yo ya sé que a usted esto de los
temas sociales le cuesta mucho y lo ve todo igual, pero no tiene nada que ver. Por
cierto, se llama diálogo, lo que a usted le falta se llama diálogo, capacidad para el
diálogo.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
No, no, jo el que li diria al Sr. Miguel García és ¿el demés grups que han votat a
favor també estan involucionats? Eh, Miguel? Sí, sí, los demás grupos que han
votado a favor también están involucionados, ¿o qué pasa?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
El Sr. Alonso sabe que yo siempre, ya le he dicho y he hecho un comentario que a
mí me parece que es una sensación que uno percibe, pero al mismo tiempo yo he
querido darles a ustedes ese valor de que la hacen porque les sale del alma,
porque que creen en eso y tal y cual, aunque se contradiga con otras políticas que
puede hacer su partido en temas sociales. Pero yo no tengo porqué pensar que
usted Sr. Alonso es una persona que actúa con cinismo y no lo pienso. Pero sí
pienso y tengo legitimidad para pensarlo, que últimamente veo entradas y salidas
por los pasillos, porque aquí uno está en la casa y ve lo que hay, que no se
producían antes, y últimamente estoy viendo como se deriva en cuanto a algunas
cuestiones, será casualidad, lo más probable es que sea casualidad.
Pero, no sé qué decirle Sr. Alonso, que ustedes hayan votado, en este tema de la
moción, a favor de las tesis del Partido Socialista, a mí, como mínimo, me parece
muy raro y que luego después aparezca aquí el Partido Socialista en una moción ya
echando por delante a los señores que ellos compraron con los votos, con los
dineros de los ciudadanos, o sea, a los que llamamos los tránsfugas, se lo voy a
decir cada día más, porque ya se ve la política que hacen A partir de aquí,
permítame que piense que los están abduciendo a ustedes. No sé por qué. Pero
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igual me estoy equivocando, pero me da la sensación que los están abduciendo.
Oiga, si es que tenemos ahí al Sr. Fran Belver, que es el rey de la abducción, que
hay que reconocerle que es un hombre, un encantador de serpientes, que hace su
trabajo muy bien y hay mucho incauto suelto por ahí y, entonces, pues hace así,
empieza así, tal y cual, y como aquel de dónde está la bolita, dónde está la bolita y
cuando te das cuenta… En fin, Sr. Alonso, no es una crítica de mala fe, sino algo
que uno percibe. Que hay compadreo hombre, que hay compadreo.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Simplemente, mire, si yo fuera un encantador de
serpientes y aquí pasara lo que yo quisiera que pasara, todos tendríamos desde
julio del 2015, al menos entre una hora y una hora y media más de vida, porque nos
lo ahorraríamos del Pleno. Entonces, oiga, no menosprecie a todos los grupos y a
todos los portavoces, la gente tiene capacidad de llegar a acuerdos, tiene
capacidad de dialogar, tiene capacidad de aceptar y de rechazar, y a usted lo que le
molesta es que tengamos capacidad de llegar a acuerdos.
Luego otro miembro de su grupo dice, ―no es que ustedes no dialogan, no hablan
con nadie, no llegan a ningún acuerdo con ningún grupo, no respetan a nadie‖, y
luego interviene usted y dice que poco menos que hacemos las mociones de todos
los grupos municipales. Pero en qué quedamos, no hablamos con nadie o hacemos
el trabajo de todos, porque las dos cosas a la vez, este encantador de serpientes,
que es muy capaz, no se ve capacitado para hacer eso. Con lo cual, respete a los
grupos municipales y al trabajo de todos los concejales, los 27 concejales y
concejalas de este consistorio, de verdad.
Y yo Sr. Alonso le agradezco a usted expresamente, que tenga esa capacidad,
pues podría estar muy resentido con el Partido Socialista por lo pasado en los
últimos meses, que tenga capacidad de llegar a acuerdos, de hacer abstracción y
que trabaje por el interés de esta ciudad, que es lo que deberíamos hacer los 27
concejales.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Yo, para acabar, no quiero más polémica. Pero yo en este Pleno solamente he
traído mociones de ciudad, no he venido nunca a salvar ni el mundo, ni nada. Y
después, lo que yo estoy haciendo es cintura política ¿no? O sea, al final el dialogar
con los demás grupos se llama así, que yo sepa. Gracias.

Tancat el debat i sotmesa a votació la moció número 43, resulta aprovada amb la
votació que figura a continuació.
MOCIÓ 43.- PARA LA CREACIÓN DE UN PLAN PARA LAS PERSONAS QUE
VIVEN SOLAS DE MANERA NO DESEADA.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, que incorpora a
l‘esmena ―in voce‖ formulada pel grup proponent als efectes de substituir en el
primer paràgraf de la part expositiva la paraula ―muchas‖ per ―las‖ abans de
―persones‖; i a l‘últim paràgraf de la part expositiva suprimir la paraula ―muy‖ abans
de ―vulnerable‖.
Així mateix s‘incorpora l‘esmena ―in voce‖ acceptada, a petició del Sr. Husillos
Gutierrez, Tinent d‘alcaldia del grup polític municipal del PSC, que modifica el text
dels acords primer i segon. La moció ha estat aprovada per unanimitat dels
assistents presents en el moment de la votació, estant absent la Sra. M. Angeles
Sariñena Hidalgo, regidora del grup polític municipal del PSC.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
La gran mayoría de personas trabaja toda su vida para poder llegar a tener un
envejecimiento digno, tarde o temprano las personas se van quedando solas, en
muchos casos se produce cuando las personas empezamos a tener cierta edad
y nuestra movilidad empieza a reducirse.
En l‘Hospitalet viven 256.509 de las cuales 51.050 son mayores de 65 años de
las que 28.519 son mujeres y 22.532 son hombres. Según el promedio de vida la
mayoría de personas de 85 años viven solas y en la ciudad hay 7.426 (según el
portal web l-h.cat).
El envejecimiento digno debe ser uno de los principales retos de las diferentes
administraciones, empezando por el propio ayuntamiento aumentando las
oportunidades de todos, pero especialmente de los más vulnerables.
Mejorar la accesibilidad, tener una buena conexión entre las redes de transporte
público, buenas instalaciones, parques, casales de Gent Gran, etc… sin lugar a
dudas permitirán a las personas más dependientes poder hacer una vida más
normal y, por lo tanto, más digna.
Dado que debemos incidir en la mejora de la vida de las personas que viven
solas, especialmente de aquellas que lo están de forma no voluntaria,
entendiendo que son un colectivo especialmente vulnerable.
Desde el ayuntamiento podemos hacer más visible e intentar hacer propuestas
nuevas o mejorar las existentes para que en definitiva consigamos un
envejecimiento en las mejores condiciones posibles.
Esta situación se debe abordar desde las diferentes proyecciones como la
detección, prevención, atención y la promoción social, haciendo especial
hincapié en la red de soporte que corresponsabilizan a la comunidad y aportar
nuevas iniciativas.
Hay que incidir en el ejercicio de derechos de este colectivo vulnerable y ser una
ciudad que reconoce el derecho a vivir en condiciones dignas, cuidar, ser

…/…

193

cuidado y garantizar el derecho a la cobertura de una vida digna, autónoma y
saludable.
Por todo ello, el Pleno a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular
ACUERDA:
Primero.- Solicitar al Consell Municipal de Serveis Socials que valore la creación
de un espacio de reflexión, colaboración y acuerdo en el que cuente con
entidades de gent gran y de atención a la gent gran de nuestra ciudad.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a las Concejalías de Distrito, a las
entidades de Gent Gran de l‘Hospitalet y al Consell Municipal de Serveis Socials.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé Sr. Alonso, ha quedat aprovada la moció del Partit Popular i ara passaríem
a les dues mocions d‘Esquerra Republicana de Catalunya.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya, números 44, 45 i 46, es produeixen les intervencions
següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. García quan vulgui.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Sobre la moció 44, per a la defensa del patrimoni històric,
arquitectònic i natural de L‘Hospitalet, vetllar per la conservació d‘aquest patrimoni
històric i natural, sobretot d‘aquesta ciutat que té poc patrimoni en aquest àmbit
hauria de ser un deure, però estem veient darrerament que el patrimoni, la
conservació del patrimoni històric, del patrimoni natural, del patrimoni arquitectònic,
sembla que importa poc a l‘equip de govern.
A tall d‘exemple podem trobar, per exemple, Can Trinxet, el carrer Xipreret, el
castell de Bellvís o la mateixa zona de Cal Trabal. I també podem veure com
l‘Ajuntament des de l‘any 2010 no actualitza el Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic d‘aquesta ciutat. Itambé veiem com l‘equip de govern
socialista, incompleix una moció que es va aprovar al 2015. Una moció en la qual
es demanava revisar aquest PEPPA, que el PEPPA fos d‘una revisió feta amb les
diferents entitats socials, de defensa del patrimoni arquitectònic, de defensa del
patrimoni natural i els partits polítics i diferents experts i diferents administracions. I
és que han passat més de tres anys, no s‘ha començat cap tipus de revisió d‘aquest
PEPPA, ha passat ja més d‘un any després d‘un procés molt feixuc de crear una
comissió que va haver de superar diferents tràmits de Consell de Ciutat, de
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Consells de Districte, de crear aquesta comissió formada per diferents entitats de
defensa del patrimoni, de diferents entitats ambientalistes, diferents grups polítics, i
es va aprovar aquesta comissió ara fa més d‘un any i no s‘ha convocat cap tipus de
reunió, i sempre que li hem preguntat, doncs al regidor que portava aquests temes,
ens deia que era imminent aquesta convocatòria. Per tant, partim que vostès no
tenen cap tipus de intenció de revisar aquest PEPPA, partim de com es demostren
els fets bàsicament, perquè al final vostès el que no volen es ni protegir, ni
incorporar, ni preservar, nous elements arquitectònics, històrics, artístics,
tradicionals i ambientals, i mentre no convoquen aquests tipus de reunions, mentre
no convoquen aquesta revisió, el que estem veient, tal i com ha denunciat moltes
vegades PERSEU en diferents àmbits, s‘està destruint possibles elements per
poder protegir.
Per tant, el que demanem, una vegada més en aquest Ple, és que es protegeixi el
patrimoni arquitectònic d‘aquesta ciutat, que es convoqui d‘una vegada per totes
aquesta reunió, aquesta comissió per revisar el PEPPA. I també els hi demanem
una mica més de sensibilitat pel patrimoni històric d‘aquesta ciutat i comencin doncs
a tractar elements, a aplicar mocions que s‘han aprovat en aquest consistori com és
la rehabilitació i protecció del carrer Xipreret, la recuperació de Can Trinxet, entre
d‘altres elements.
Sobre la moció 45, per a la identificació i retirada de fibrociment a L'Hospitalet, tots
coneixem que l‘amiant és un mineral fibrós que per les seves característiques s‘ha
utilitzat en diversos sectors, com la construcció i també la indústria. A l‘any 2001 es
va prohibir la utilització de l‘amiant, perquè es va demostrar que era un material
nociu per a la salut i també pel mediambient. Segons l‘Organització Mundial de la
Salut, en les pròximes dècades moriran més de 200.000 treballadors per la seva
exposició laboral a l‘amiant, i a l‘Estat Espanyol es calcula que unes 40.000
persones ja han mort a causa de la utilització de l‘amiant i la seva manipulació. Per
tant, creiem que l‘amiant és un problema per a la salut, pel mediambient.
L‘Estat Espanyol ha sigut un dels països importadors d‘aquest material, sobretot a
la dècada dels 70 i 80, es calcula que tenim més de 3.000 productes que van ser
fabricats amb amiant. Però tot i la prohibició i la comercialització del fibrociment,
encara avui aquest és molt present, en els nostres pobles i ciutats. És molt present i
el podem trobar per exemple en cobertes, en naus, en taulades, en dipòsits d‘aigua,
conductes d‘aigua, en diferents àmbits.
Per tant, creiem que la ciutadania i les administracions no ens podem conformar
únicament amb la prohibició, hem de reforçar, doncs aquelles polítiques que
serveixin per detectar l‘amiant i retirar-lo dels edificis i també de l‘espai públic. Per
això presentem aquesta moció en aquest plenari, que és una moció promoguda per
l‘Associació de Víctimes afectades per l‘amiant a Catalunya, per tal de sumar-se,
doncs a aquesta campanya, és a dir, europea i que vol amiant zero a nivell
d‘Europa, que també té el suport de diferents entitats ecologistes, socials i
polítiques.
Per aquest motiu, demanem a l‘Ajuntament de l'Hospitalet que ens adherim a
aquesta iniciativa, que es posi en marxa un pla d‘acció per identificar la presència
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de fibrociment a la nostra ciutat, també un pla de retirada de l‘amiant, que es creï un
fons entre les diferents administracions públiques, que és un tema tant de l‘Estat, de
la Generalitat de Catalunya, de la pròpia Diputació, com també dels propis
ajuntaments, per tal de promoure la retirada d‘aquests elements. Que hi hagi una
campanya també informativa a la ciutadania, del risc de l‘amiant i també que es
doni suport als treballadors i les treballadores que han patit l‘exposició activa a
l‘amiant, així com a les seves demandes de crear un fons de compensació i suport
a les persones afectades, tal com ha passat a països com França, Holanda, Bèlgica
o Itàlia.

Essent les 22.03 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d‟aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d‟Alcaldia. Així mateix, s‟incorpora a la sessió
la Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo, regidora del grup polític municipal del Partit
Socialista de Catalunya.

El Sr. José M. García Mompel, que presideix la sessió en aquest moment, pel
posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Francisco Javier Martín Hermosín, a la
Sra. Cristina Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza, i a continuació a la resta
de representants dels grups.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, a favor de las dos.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies, a favor de les dues.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
A favor de les dues.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, a favor de les dues. Respecte del patrimoni, i ho diré una mica en broma, jo crec
que Esquerra Republicana va presentant mocions i cada vegada que presentem
una moció i surten aprovades, perdem algun dels elements. Vull dir, arribarà un dia
que igual només ens quedarà el carrer Xipreret, bàsicament perquè com que és
més petit no pot caure. Però vull dir, cada vegada que anem parlant de la protecció,
ens va caient algun tros de l‘edifici dels que demanem protecció. Malauradament, a
veure si ens hi posem realment a fer-ho, perquè si no arribarà un dia que tornaran a
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presentar la moció i només ens quedarà una coseta.
I quant al tema del fibrociment, evidentment és un tema que la ciutat de L'Hospitalet
té molt d‘aquests elements i és veritat que aquest Ajuntament s‘hi ha posat
fermament amb les escoles i amb moltes altres coses. Pèro és evident que també
tenim un parc de naus industrials que n‘hi ha molt i, per tant, haurem d‘estar atents
a anar poc a poc substituint-ho i sobretot preservant que no es produeixin situacions
com les de l‘Opera o altres que es puguin produir degut al mal estat de moltes
d‘aquestes naus que hauríem de tenir controlades.
Essent les 22.10 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
A favor de les dues.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, per a la moció número 44, moció per a la defensa del patrimoni històric,
arquitectònic i natural de l'Hospitalet, la votarem a favor, és un tema que ja s‘ha
parlat més d‘un cop en aquest Ple, és un tema reiterat el tema del patrimoni. El
patrimoni per nosaltres és un valor per a tota la ciutadania que l‘Ajuntament té
l‘obligació i la responsabilitat de preservar. Pel nostre grup municipal això és una
prioritat, per això, de manera reiterada, presentem mocions i propostes per
recuperar, defensar i promocionar el patrimoni i el llegat històric i cultural de la
nostra ciutat. Ja anem molt tard amb l‘actualització i ampliació del Pla especial de
patrimoni arquitectònic, un pla que necessita deixar de ser només arquitectònic,
necessita passar de ser el PEPPA a ser un PEP només, un pla especial del
patrimoni, un pla especial de patrimoni que inclogui l‘arquitectura, la natura, la
cultura, la escultura i totes aquelles vessants patrimonials a protegir a la nostra
ciutat.
Aquesta legislatura està essent especialment dolorosa en temes de patrimoni.
L‘esfondrament parcial de Can Trinxet, la tala del pi de la remunta, la desaparició de
l‘últim tram del Canal de la Infanta i de l‘edifici del Coro per fer pisos, l‘enderroc
d‘alguns edificis no protegits de Puig i Gairalt, l‘abandonament total del castell de
Bellvís, de la Torre Gran, de Cal Masover nou. Les úniques accions que es
realitzen, com la façana del repartidor, arriben molts anys tard i després de fortes
mobilitzacions ciutadanes. No hi ha voluntat per part de l‘equip de govern. Avui la
ciutadania ha aixecat el crit per una actuació a la vorera de l‘entorn del castell de
Bellvís, una actuació que ha ficat un martell neumàtic a picar la vorera a pocs
centímetres de les restes del castell que al Ple passat demanaven consolidar pel
seu estat precari de conservació. Com a mínim és una acció irresponsable.
El patrimoni és un tema de consens de ciutat, per això també hem de fer crítica al
text de la moció d‘Esquerra Republicana tal i com està actualment, ja que només
inclou en el relat dels fets, les mocions presentades pel seu grup municipal. En la
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defensa del patrimoni s‘han sumat molts més grups municipals aquí a l‘Ajuntament,
s‘han presentat moltíssimes mocions i a la seva només es recull el que ha treballat
el seu grup municipal.
Necessitem actualitzar i ampliar la protecció del patrimoni, ho hem reclamat durant
tota la legislatura reiteradament. Avui malauradament ho hem de reclamar un cop
més, la comissió d‘actualització del pla de patrimoni s‘ha de posar en marxa ja.
Lamentablement, creiem que aquesta demora només és un intent de fer una
política de fets consumats, de les que normalment li agrada fer a l‘equip de govern.
I ho corroborem amb les declaracions del regidor Pepe Castro a premsa on va dir
literalment: ―No té sentit fer reunions per limitar-se a opinar‖. Home, entenc que els
grups podem tenir opinió i l‘hem d‘expressar, no? I on va remarcar que s‘ha de
partir d‘un document tècnic, el PEPPA. El regidor també va avisar que hi ha coses
antigues que no tenen cap valor i que no tot es pot protegir, que fer-ho des dels
sentiments és molt subjectiu. Bé, no sé, són declaracions, com a mínim, una mica
estranyes.
Per nosaltres el PEPPA actual ja és un document tècnic sobre el qual s‘ha de
debatre, no acceptem condicionants al debat, ni anar a reunions per donar
legitimitat a un document polític de l‘equip de govern. Volem un debat real, obert i
constructiu, no volem un altre pla de fets consumats, com el pla director de l‘arbrat,
que el coneixerem un cop ja estigui executat completament. El patrimoni de
L‘Hospitalet es mereix respecte i prioritat. Votarem a favor d‘aquesta moció.
I sobre la moció 45, també és un tema que s‘ha parlat molt en aquest Ple, sobre el
fibrociment s‘ha parlat reiteradament pel tema dels col·legis, per d‘altres edificis de
la ciutat, també la votarem a favor. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Nosotros votaremos a favor de las dos mociones. Pero fíjense no tengo mucha
esperanza de que el Partido Socialista que en definitiva es el que puede o no
implementar las mociones y ya nos han dicho más de una vez que ellos no van a
gobernar aquí a golpe de moción, algunas sí, porque algunas son competencia del
Pleno y hay que implementarlas y tampoco las implementa, o sea, se saltan hasta
la ley. Yo tengo poca esperanza, porque a ustedes el patrimonio histórico se les
está cayendo a trozos y no han hecho nada, no han hecho nada en un montón de
tiempo ¿lo van a hacer ahora?¿por qué? Pueden votar aquí a favor, por lo que veo
puede ser que sí salga esta por mayoría absoluta, o sea aquí a la búlgara. Pero ya
he visto por dónde viene la cosa en principio como vengo diciendo aquí, y al final
ustedes ni fu, ni fa, más bien tirando a fu. Siempre se salen por la tangente y no
implementan las políticas que se aprueban en este Pleno.
Y no hablemos ya del patrimonio natural, el PDU. Ustedes son más de cemento,
son más de cemento y de especulación inmobiliaria y todo eso, por lo que vamos
viendo, son más de eso. No hablemos ya de la zona agrícola, que va hombre, que
va, ya se lo digo, tengo muy pocas esperanzas. Señores de Esquerra Republicana,
es que este gobierno, que carece de sensibilidades, muchas, esta también es otra
de la que carece. Ha dejado que se nos caiga el patrimonio histórico encima, si es
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que pasas por la calle y te van a matar. Ya hubo un accidente hace años, como lo
que ha pasado últimamente, que ya produjo un accidentado, una niña, y ahora se
ha vuelto a caer, mire si han tenido tiempo de arreglarlo, y nada, no, no, esto no
interesa. Ahora, eso sí, si mañana se presenta alguien y dicen aquí tenemos que
hacer 500 viviendas aquí y tal, ahí que van de cabeza, esto sí lo implementan de
narices.
Ya les digo, me sabe mal porque tenemos poco y muy mal cuidado, al tener poco
es más fácil mantenerlo, porque si tuviéramos una ciudad monumental, con
arquitectura de…; pero es que tenemos muy poco. Nuestra identidad, la poquita
que tenemos, se está perdiendo porque ustedes, que llevan 40 años gobernando,
no han tenido sensibilidad en eso, Ahora, eso sí, cada vez que hay una burbuja
inmobiliaria, de cabeza a ella. Ya se está viendo lo que está pasando, no hay más
que grúas por la ciudad ya, perdiendo solares, perdiéndolo todo, y el patrimonio
este, el histórico, nada, ni caso. Aunque tengan ustedes aquí hoy que votar a favor,
porque claro, votar en contra de estas cosas luego después se comentan. Por eso
nosotros nos tenemos que esforzar en comentar lo que pasa en este Pleno, porque
no se entera la gente la política que nosotros o que los grupos aquí quieren llevar a
efecto. Ustedes muchas veces, sí, sí, estamos de acuerdo, y luego no la ponen en
marcha y engañan a los ciudadanos. No tienen en cuenta la opinión de la mayoría
de este Pleno, y votan con un descaro de la leche.
Y ya les digo, lo del tema del patrimonio natural, la poquita zona que tenemos en
esta ciudad, que habría que preservar, y eso no quiere decir que no se pueda
mejorar, y cuando dicen, es que hemos hablado con los vecinos y tal ¿que van a
hablar?, para ver qué bancos ponen y los conforman con cualquier cosa, pero no
hablan de verdad, con un proceso participativo de verdad, de lo que interesa, de lo
que afecta al territorio, casi en el 10% del territorio de la ciudad que es pequeño. O
sea que, se lo digo, a ver si van tomando conciencia también en ese tema que el
patrimonio el poquito que tenemos hay que conservarlo y que no cuesta tanto
dinero, porque no es mucho. Y el natural no hay que especular con él.
Señores de Esquerra Republicana, nosotros votaremos a favor, porque estas dos
mociones nos parecen buenas para la ciudad. Las dos. Porque la otra del
fibrocemento, pues imagínense, algo que pone en peligro la salud de nuestros
ciudadanos, pues por supuesto; pero tampoco lo han hecho, porque se les ha dicho
40 veces dónde hay cubiertas y tal, y lo dejan para otro día, hasta que se les cae
encima y tienen que venir los vecinos diciendo, oiga, que tenemos miedo, que es
que de ahí sale una nube de polvo y tal, lo que pasó hace poco en la nave esta del
teatro. ¿Cómo se llama la nave esta?.... Exactamente.
A partir de aquí, pues bueno, pues vamos a permitir, mire, el beneficio de la duda,
pero son tantas las dudas, que me temo que estas mociones aunque se aprueben
aquí, van a caer en el baúl de los recuerdos y tendremos que volver a recordárselas
cuando pase un poco de tiempo, porque es lo que está pasando permanentemente.
Es un círculo vicioso, volvemos a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, siempre tienen
un argumento para dejarlo ahí en ―stand by‖, que si hay que cambiar esto, que si
hay que cambiar lo otro, que ahora no me viene, que ya en el próximo mandato. Sr.
Pepe Castro, que me gustaría seguir siendo amigo suyo, hombre, venga.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, novament portem al Ple una moció sobre el patrimoni
arquitectònic de la ciutat. Nosaltres votarem a favor aquesta moció 44, no tant
perquè compartim els seus raonaments, Sr. García, en molts casos, igual que
d‘altres grups. Ho dic amb convicció, tenen un punt de demagògia important, sinó
perquè efectivament van en consonància amb allò que ja estem fent. Miri, la
preocupació pel patrimoni arquitectònic és una preocupació compartida, em sembla
que aquí no cal fer mèrits, ni uns tenen més, ni d‘altres tenen menys. Jo crec que
tots efectivament tenim aquesta preocupació, i nosaltres tenim la responsabilitat
d‘ocupar-nos de donar-li un impuls.
La reunió que vostès plantegen en aquesta moció, es farà al setembre i es farà
perquè efectivament ja hi ha una comissió. Aquesta comissió ens ha costat un any
llarg poder-la coordinar, poder-la, diguem-ne, designar, perquè és la primera
vegada que es fa una revisió del PEPPA. La primera vegada que es fa una revisió
del PEPPA, on participaran tots els grups polítics, totes les entitats que tots els
grups polítics han proposat, tots els membres dels consells de districte que allà
s‘han escollit, és la primera vegada que passarà això, sembla que això té un valor,
sembla, en fi, aquí tothom parla de participar, volem participar, però participar què
és, participar al final és poder crear les condicions perquè la gent pugui dir allò que
pensa.
Deia abans la Sra. Carballeira que jo he dit no sé què en un mitjà, miri, jo vaig estar
una hora parlant amb un periodista i m‘han tret trenta paraules, no passa res, les
coses són així. En tot cas, efectivament, vaig dir vàries coses, una d‘elles és que no
s‘ha de confondre el que és vell, amb el que té valor patrimonial, i això és així, de
coses velles tots en tenim, però no totes tenen valor patrimonial. I, per tant, allò que
té valor patrimonial ha de tenir una base sòlida i per tenir aquesta base sòlida,
doncs hem buscat un grup que es pot assegurar un document de revisió de les 100
fitxes.
Per cert Sr. García, 100 fitxes que vostè ni ha vist, algun dia jo m‘ofereixo a
presentar-li les 100 fitxes, no, no, les 100 fitxes. Primer perquè conegui allò que
està protegit i després perquè opini sobre si està bé o malament protegit o doni la
seva opinió, però com a mínim que ho conegui, perquè això que s‘ha caigut una
pedra de no sé on, això té un rigor, diguem-ne, que justet. Llavors, miri, jo no sé
quina pedra s‘ha caigut, no sé de quina pedra parla, jo el que li dic és que les coses
s‘han de plantejar amb rigor i vostè del PEPPA no en sap res. Llavors, jo li agrairia
que se‘l miri i que, en fi, podem quedar tranquil·lament, amb aquesta confiança que
vostè vol demostrar i que m‘expliqui què pensa de cadascuna de les fitxes.
El que intentem és que hi hagi rigor en el debat i, per tant, que la Universitat
Politècnica que és a qui li hem confiat el treball de revisió de les fitxes, ens faci una
descripció, una revisió prèvia i una descripció que permeti, a tot aquest conjunt, a
aquesta comissió tan àmplia, tan diversa, poder opinar amb criteri, amb informació
prèvia i, per tant, poder emprendre unes decisions lògiques. Participar no és anar a
una assemblea, amb 100 fitxes que ningú coordina, ni controla, ni coneix, i opinar
sobre el no res, o sigui, hem d‘opinar sobre cadascuna de les fitxes. I al final
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prendrem la decisió de què és patrimoni, què no és patrimoni, què es manté, què no
es manté, i si hi ha elements nous que planteja la comissió, els tindrem en
consideració. Tindrem l‘opinió tècnica i, a partir d‘aquí, veurem si s‘incorporen o no
s‘incorporen al patrimoni.
El PEPPA no caduca, li podem dir PEP, PEPPA o el que vulguem, però no caduca,
és un pla urbanístic que no caduca. S‘aconsella la revisió cada 10 anys, però no
caduca, i allò que està decidit en el PEPPA es manté, es manté, i per tant, Sr.
García, el tema del carrer Xipreret, ja n‘hi ha prou amb treure contínuament la
qüestió del carrer Xipreret, ja ens agradaria tenir un consens sobre el carrer Xipreret
i vostè sap que ha sigut impossible, i vostè es va posicionar aquí com un element
mediador que no ha sigut el cas. Vostè no ha sigut un element mediador en aquest
tema, no ha jugat aquest paper, no ha jugat i ho ha de reconèixer Sr. García, vostè
no ha fet la feina que va dir que faria i això és així.
Diuen que s‘està caient el patrimoni i que s‘està perdent el patrimoni, doncs molt bé,
a veure, Sr. Monrós, tregui una llista dels darrers tres anys de quina fitxa, de quina
fitxa de quin patrimoni hem perdut, una fitxa, digui‘m una que hem perdut, un
element catalogat que s‘hagi perdut, digui-m‘ho. No podrà, deixin ja de fer
demagògia sobre aquesta qüestió. Una altra cosa és que tinguin opinió sobre el
Coro o sobre d‘altres edificis que vostès pensen que tenen valor patrimonial, però
no s‘ha perdut res, no s‘ha perdut, facin aquest exercici, revisin les fitxes i portin
aquí al Ple una fitxa dient, s‘ha perdut això, i llavors en parlem, perquè si no el
debat no té cap valor, no té cap valor.
Posem l‘exemple de Correus, no ha hagut cap mobilització pel tema de Correus,
miri, ha sigut una decisió del govern. Sra. Carballeira, el govern va decidir rehabilitar
aquest edifici i posar-lo a disposició d‘una entitat social que fa una tasca
extraordinària. I s‘ha fet en dues fases, primer la consolidació de l‘edifici i la posada
en marxa de l‘activitat i després la façana, no hi ha res més a dir, no ha hagut cap
mobilització, no recordo cap manifestació, ni cap actuació de ningú per recuperar
aquest element patrimonial que, per cert, està quedant extraordinàriament bé, i
ningú ho diu, aquí tothom parla de les pèrdues, ningú parla de les coses que s‘estan
fent en positiu.
Insisteixo, al mes de setembre tindrem la primera reunió del grup de treball, amb les
fitxes revisades per la Universitat Politècnica, i a partir d‘aquí, de forma lliure,
tothom podrà opinar amb informació.
Sobre la moció 45 de la retirada del fibrociment a l'Hospitalet i l‘adhesió a la
campanya ―Amiant Zero‖, votarem favorablement. En tot cas, a nosaltres ens
hagués agradat que aquesta moció no hagués vingut en forma de moció per un
partit i potser no hem estat àgils i amb això fem autocrítica. Perquè aquesta és una
moció que és una còpia literal d‘una declaració institucional que es va aprovar a
l‘ajuntament de Viladecans, promoguda per la Federació de Víctimes de l‘Amiant a
Espanya i per Ecologistes en Acció, i ens hagués agradat això, perquè aquest tema,
des del nostre punt de vista, no té, igual que el tema del patrimoni, una visió
partidària, ha de tenir una visió, des del nostre punt de vista, més col·lectiva, al
menys des de la vessant política. Per tant, votarem favorablement, donarem suport
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a la campanya, farem aquesta tasca de sensibilització i intentarem fer la tasca
tècnica de mapificar tot això, cosa que no és fàcil i vostè ha dit per què no és fàcil,
perquè a més de les taulades, tenim canonades, tenim infinitat de planxes en parets
mitgeres, tenim un munt de metres quadrats d‘uralita a la ciutat ingent, i datar tot
això i tenir-ho mapificat no és fàcil, però és una tasca que s‘ha de fer, és evident, i si
volem anar retirant tot aquest fibrociment, és evident que ho hem de tenir ben datat.
En qualsevol cas, jo crec que, i ho deia abans el Sr. Monrós, amb el tema de
l‘Opera tots hem treballat de la mà i d‘una forma coordinada i les coses s‘estan fent
bé, i en aquest més d‘agost bona part del problema estarà resolt. I sobre el tema de
les escoles, és cert que s‘està retirant el fibrociment, però, també ho ha dit el Sr.
Monrós i en això li dono la raó, l‘Ajuntament ha fet un esforç molt gran, esforç que
no ha fet, en fi, d‘una manera tan clara, el departament d‘Ensenyament, i que en
d‘altres ciutats, poso l‘exemple de Cerdanyola, la pròpia Sra. Solà, que és la
candidata, li va demanar obertament al conseller Bargalló que tregui el fibrociment
de les escoles, per tant, aquí el govern de la Generalitat té molta i molta feina.
Moltes gràcies.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, per contestar a una sèrie de coses. Completament d‘acord amb la Sra. Júlia, ja
vam introduir, és a dir, des d‘altres tipus de mocions que s‘han aprovat amb el text,
possiblement no haguéssim fet aquestes mocions i també quan vostès governessin
haguessin apretat per protegir el patrimoni, perquè vostè va estar també, el seu
grup polític van estar en el govern, en anterior legislatures, i el tema del patrimoni
no va estar tampoc en l‘agenda política d‘actuació.
Miri, Sr. Pepe Castro, demagògia cap, perquè vostè diu que és demagògia quan
nosaltres parlem que es deteriora el patrimoni arquitectònic, i això és una realitat,
només cal veure Can Trinxet, només cal veure el carrer Xipreret i només cal veure
el castell de Bellvís, per ficar alguns exemples concrets.
Presentem aquesta moció perquè nosaltres la vam presentar al setembre del 2015,
va ser una de les primeres mocions que va presentar Esquerra Republicana de
Catalunya, que havíem de fer la revisió del PEPPA, incorporant d‘altres tipus
d‘elements artístics, ambientals, naturals, històrics, Hi havia aquest tipus d‘acord i
els hi vam fer la proposta i vostès ho van veure bé, que aquesta revisió es fes amb
una comissió que anés més enllà del partits polítics i que es poguessin introduir
també aquelles entitats de preservació del patrimoni històric de la nostra ciutat i
també diferents entitats ecologistes. I aquest procediment per crear aquesta
comissió, vostès el van fer llarg i va durar dos anys, fins a l‘any passat que es va
aprovar aquesta comissió, es va aprovar en aquest plenari, i nosaltres els hi hem
demanat, és a dir, que es posin en marxa aquestes reunions i ara vostès ens diu
que començarà al setembre. No ens ho acabem de creure, esperem que sigui així.
També quan li hem preguntat ens deia que sí, que al cap del mes vinent la posarem
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en marxa, després ens deia que havia problemes tècnics, no sé quins problemes
tècnics hi havia.
I sobre el carrer Xipreret, no hi ha cap tipus de problema amb els veïns i les veïnes,
és a dir, hi ha unanimitat en els veïns en aquest tema. Els veïns i les veïnes volen
que es preservi tot el conjunt del carrer Xipreret, tot, tot, estan d‘acord. Això vostès
ho aproven, però no sé si estan d‘acord o no. Els veïns i les veïnes demanen que
es dignifiqui el carrer Xipreret, que hi hagi un pla de rehabilitació tal i com s‘ha
aprovat en diferents mocions i vostès, durant aquests més de tres anys, no han fet
res. Perquè vostès al final deuen pensar que volen fer algun altre tipus de coses o
algun tipus de projecte que en aquests moments acabem de desconèixer. I també
els veïns i les veïnes han presentat diferents instàncies, des de fa uns quants
mesos, reclamant una reunió amb l‘Alcaldessa d‘aquesta ciutat, han demanat
instàncies, així ho han fet arribar els veïns i les veïnes, i a data d‘avui no tenen cap
tipus de resposta i únicament volen parlar de dues coses, que es protegeixi tot el
conjunt del carrer Xipreret, s‘incorpori en el PEPPA tot el conjunt, i també de la
moció que es va aprovar al 2015 per desenvolupar un pla per rehabilitar i dignificar
aquesta zona. Així és la cosa, ras i curt.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, no era la intenció intervenir, però bé, a veure, un sol element patrimonial
catalogat, Can Trinxet, 1983, primera promesa, es promet donar a conèixer aquest
patrimoni a la gent de L'Hospitalet que en molts casos la desconeix, 35 anys fa
d‘això.
1998, s‘esfondra gran part de la fàbrica per la construcció de pisos, quan diuen que
recuperen una altra vella fàbrica, diuen en un titular, per usos culturals. En la part
que es manté es projecta un centre cultural, fa 20 anys, 20 anys després tenim
blocs de pisos, en una part, i un recinte en desús des de fa, ja ni m‘enrecordo, he
perdut el compte, deuen ser doncs 35 crec que eren.
2001, cau un mur ferint una nena. 17 anys, 17 anys fa d‘això, es va caure una part
molt annexa, una part bastant annexa fa unes setmanes, però fa 17 anys van caure,
una nena ferida, 20 metres de llarg que rodejaven l‘antiga fàbrica, fa 17 anys d‘això.
Al 2002, amb la construcció dels edificis, va caure a terra la caseta del guarda que
molestava, se suposa que molestava per iniciar l‘edificació, 16 anys fa d‘això, no
s‘ha reconstruït, es va dir que es reconstruiria, no s‘ha reconstruït aquest element
modernista, també protegit dins d‘aquesta fitxa que ens explicava, vale.
2005 es publicita que el curs 2009-2010 s‘instal·larà a Can Trinxet, allà, 35 anys,
l‘escola de música, l‘EMMCA. A dia d‘avui el projecte està funcionant bé, al Gornal,
ho sabem totes, i en cap moment s‘ha plantejat de portar-lo allà, estem parlant del
2005, 13 anys, vale.
Bé, alguns elements, d‘un sol element, algunes dates, com per tenir més informació
o com tenir més elements del debat. El pressupost, quins és el pressupost associat
a la protecció del patrimoni?
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Giménez se li ha acabat el temps. Sí, Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, com ha comentat el company Christian, pèrdues n‘hi ha hagut. Com vostè deia
abans són opinions. Home, sí, són opinions, òbviament, però si no ens reunim per
parlar del patrimoni no podrem establir quins elements per nosaltres són
patrimonials o no. Només tenim els del PEPPA, quan nosaltres inclouríem molt
més, però no s‘ha pogut fer perquè l‘última actualització és de 2001. Aquesta
comissió s‘està formant, però si teníem intenció de renovar el PEPPA en algun
moment, des del 2011 que havien passat els 10 anys que donaven de recomanació
per actualitzar el PEPPA, doncs des del 2011 a avui han passat set anys, podríem
haver fet la comissió abans també.
I sí que s‘han perdut moltes coses, la Torre Gran i Cal Masover nou ara mateix
estan quasi enfonsats ja, els perdrem abans de fer el PEPPA. I el Repartidor, sí
s‘ha fet, molt bé, i tant que sí, però potser s‘hagués pogut fer abans, i que no han
hagut queixes ho diu vostè, perquè PERSEU porta darrera d‘aquests elements
patrimonials molts anys i ho ha demanat per activa i per passiva, sí que són
queixes. Clar que no ha hagut una manifestació, però que no em digui que no n‘hi
ha entitats a la ciutat que treballen pel patrimoni i porten reclamant anys, no és
veritat això, i si s‘ha fet, està molt bé, però moltes més coses s‘han de fer i s‘havien
d‘haver fet abans. És això el que diem nosaltres.
I una cosa més, Esquerra Republicana que ens critica la gestió de govern, bé, està
molt bé, però és que vosaltres ara governeu la Generalitat de Catalunya i teniu un
projecte del PDU en marxa, i sí, teniu una demanda, una denuncia, el que sigui,
però esteu al govern que executarà aquest Pla Director Urbanístic. No podeu
criticar a ningú tenint aquestes coses sobre la taula.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, bueno, lo que está claro es una obviedad y es lo que se ve, que el patrimonio de
la ciudad está descuidado por parte de este gobierno, es decir, le cito ―El País‖, 12
del 2 del 2001: ―la ciudad no renueva su plan de protección patrimonial desde 2001,
las demoliciones de fincas antiguas han sido una constante en los últimos meses‖.
O sea, últimamente hay una vorágine de cargarse todo lo que haga falta para hacer
edificios. Sí Sr. Fran Belver, es verdad, eso no hay más que salir y darse una
vuelta. Pero, casualmente, en los barrios que más necesitan esponjarse allí no está
pasando esto, estos que tienen ustedes en otra velocidad, los que yo les critico, lo
de la ciudad de las dos velocidades.
Está claro que además hay en peligro, según un estudio, ustedes dirán que no vale,
porque como no lo hacen ustedes, pues no vale ese estudio, que hay más de 100
edificios, con más de 100 años, en la ciudad, en peligro. Seguramente alguno de
estos edificios tiene más de 100 años y no tendrá ningún valor, pero por ejemplo les
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digo uno, en la rambla Justo Oliveras hay un edificio que es verdad que no es un
monumento, pero sí que es emblemático, donde estaba el bar Deportivo,
emblemático de la rambla, con una construcción, pues que se ve antigua y tal, esto
valdría la pena que se conservara, valdría la pena, porque se pierde la identidad de
ciudad y el centro necesita tener esa identidad que identifica a todas las ciudades.
Todas las ciudades que se precian de ser algo, de poner en valor esos edificios que
seguramente no son monumentales y tal, pero sí es verdad que dan ese, por decirlo
de alguna manera, ese pequeño sabor a de dónde venimos, dónde estamos, no
olvidarnos de cierta cultura, ciertas cosas que pasaron, esos edificios son
emblemáticos y verlos, pues ensancha el alma.
Pero no, es mejor ahí tirarlos y especular, venga, aquí se hacen 50 pisos, pues
hombre, pues no estamos en contra del progreso, si nosotros y nuestro partido es
un partido que en estos temas es bastante liberal, pero oiga ¿a costa de qué? ¿a
costa del patrimonio? Arrasándolo todo no, hay que de vez en cuando intervenir, no
tienen ustedes cuidado con el patrimonio, de verdad.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa, molt ràpidament. Sr. García, els veïns de Xipreret estaran
també a la comissió representats i vostè ho sap i, en qualsevol cas, no hi ha cap
problema per atendre, com fem cada dia, des dels districtes o des de l‘alcaldia o
des de qualsevol àrea, a un grup de veïns que manifestin interès per alguna
qüestió. Per tant, jo ho desconec, sé que els veïns s‘han adreçat, però li dic que no
hi ha cap problema, segur, per atendre‘ls. I encantats que vulguin fer aquesta tasca
d‘arranjament del carrer Xipreret. El govern és el primer interessat, ja li dic jo.
Sobre el tema que deia el Sr. Giménez de Can Trinxet, miri, a Can Trinxet, en
aquest mateix mandat, s‘ha fet la consolidació d‘una nau, aquest mes de juliol l‘Àrea
Metropolitana, que és l‘encarregada, farà, no la tanca, no, la tanca es farà al
setembre, farà l‘aprovació del projecte de la consolidació de l‘altra nau i, per tant,
durant aquest mandat s‘haurà fet la consolidació de les dues naus i això té un cost i
dir que és zero, no sé, aquesta quantitat no sé quina és, però miri, no, no,
pressupost de l‘Àrea Metropolitana és diner municipal. Per començar, miri, no té
raó, els diners supramunicipals també són municipals, a veure si ho entenem, els
podríem dedicar a un altra cosa i ho destinem a patrimoni, per tant, no faci d‘això
demagògia, perquè no cal. El castell de Bellvís, també s‘ha fet una primera part de
demolició de tots els annexes i s‘està fent un estudi des de cultura per treballar la
qüestió.
I, Sra. Carballeira, com a tot, com al Pla Director de l‘Arbrat, facin aportacions, de
moment cap ni una, i li dic el mateix pel tema del Pla de Patrimoni, facin
aportacions. No han fet cap ni una, només ens ha parlat de l‘edifici del Coro. Moltes
gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Bàsicament molt ràpid, Sra. Júlia, Esquerra Republicana té un posicionament molt
clar en el tema de Cal Trabal des que hi havia el debat. Vostès van participar amb
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l‘anterior govern, a través de l‘Oficina 21, a desenvolupar aquest PDU, i a més
recordo que Iniciativa va manifestar en aquest plenari el suport a aquest PDU. Però
dóna igual, estem al mateix bàndol i benvinguda aquesta rectificació.
I nosaltres en el tema del PDU, és a dir, el que esperem i així quedarà molt clar, és
que es compleixi la resolució que ha aprovat el Parlament de Catalunya. Que es
faci un PDU de consens i no aquest projecte polític, que únicament té el suport del
PSC i de Convergència i Unió. I creiem que el govern de la Generalitat, i en aquest
cas el conseller de Convergència i Unió, en aquest cas del PDeCAT o de Junts per
Catalunya, el que farà és complir la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya.
Perquè la resolucions aprovades per la institució del nostre país són per aprovar-les
i en cap cas, és a dir, Esquerra Republicana de Catalunya sempre estarà on
sempre ha estat, preservant la darrer zona agrícola de la nostra ciutat i que aquesta
darrera zona agrícola s‘incorpori al Parc Agrari del Baix Llobregat.
I referent al tema del carrer Xipreret, doncs esperem que es produeixi aquesta
reunió i d‘una vegada per totes compleixin les mocions que s‘han aprovat en aquest
plenari.
I en relació al PEPPA ja li farem propostes i li farem iniciatives per tal d‘incorporarles, per protegir aquest patrimoni que no està prou protegit a la nostra ciutat.

Tancat el debat i sotmeses a votació les mocions números 44, 45 i 46, el resultat és
el que figura a continuació en cadascuna d‘elles.
MOCIÓ 44.- PER LA DEFENSA DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC
I NATURAL DE L‟HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació ha
estat aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha de vetllar per la conservació del
patrimoni històric, arquitectònic i natural de la ciutat, que forma part del llegat
històric i cultural de la nostra ciutat, un llegat que volem i hem de transmetre a
les futures generacions. Preservar aquest llegat hauria de ser una prioritat per
les administracions, i per això és necessari rehabilitar, mantenir, restaurar i donar
ús al patrimoni arquitectònic de la ciutat.
Atès que en octubre de 2015 el Ple de l'Ajuntament de L'Hospitalet va aprovar
una moció on es va acordar la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic de l‘Hospitalet (PEPPA) mitjançant una comissió formada per
diferents entitats socials, veïnals, ecologistes, persones expertes i
administracions.
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Atès que en febrer de 2016, i veient que el govern municipal no havia constituït
la comissió per la revisió del PEPPA, el grup polític municipal d‘Esquerra
Republicana, va registrar una pregunta per “saber si existeix algun calendari
previst per part de l‟equip de govern per fer aquesta revisió”.
Atès que en març de 2016, el govern municipal va informar que “Està previst que
la revisió del PEPPA comenci amb la constitució d‟una Comissió Específica de
Seguiment per a la revisió del PEPPA. La constitució d‟aquesta comissió està
prevista en el termini dels propers dos mesos” i que “El govern té prevista la
incorporació de diferents entitats relacionades amb el patrimoni històric a la
Comissió Específica de Seguiment per a la revisió del PEPPA a fi de poder
ampliar i enriquir el debat i deliberacions al voltant del patrimoni històric”.
Atès que en juliol de 2017 el Ple del Consell de Ciutat va acordar la creació de la
―Comissió de treball per a l‘estudi de la diagnosi prèvia a la revisió del Pla
Especial de Protecció de Patrimoni Arquitectònic de l‘Hospitalet de Llobregat‖.
Atès que en desembre de 2017 el grup polític municipal d‘Esquerra Republicana
va presentar una nova moció al Ple de l‘Ajuntament, on es proposava “Instar a
l'Ajuntament de l'Hospitalet a reunir la Comissió de revisió del PEPPA perquè, en
un termini màxim de sis mesos, presenti una proposta per tal de no perdre més
patrimoni arquitectònic i històric a la ciutat”. Aquesta moció va ser rebutjada.
Atès que en febrer de 2018 es nomena al Tinent d‘Alcalde Josep Castro Borrallo
President de la comissió per delegació de l‘Alcaldessa i que aquest convida a
diferents persones i entitats a formar-ne part com a vocals.
Atès que l'equip de govern encara no ha convocat aquesta comissió que hauria
de millorar l'actual PEPPA.
Vist que han passat pràcticament tres anys d‘aquella proposta aprovada i
després de més d‘un any d‘ençà que es va constituir la comissió per revisar el
PEPPA, encara no s‘ha convocat cap reunió per iniciar els treballs per impulsar
un nou PEPPA.
Vist que en el transcurs d‘aquest mandat hi ha hagut àmbits del patrimoni
arquitectònic, històric i natural de l‘Hospitalet que han suscitat preocupació entre
entitats i ciutadania.
Vist que des de les entitats, veïns i veïnes i grups polítics s‘han formulat diverses
propostes d‘actuació, sense que el govern municipal hagi avançat
significativament en la preservació d‘aquest patrimoni, com per exemple el carrer
Xipreret i el nucli antic, Can Rigalt, el Castell de Bellvís, Can Trinxet, Cal Trabal i
altres casos.
Vist que al dia d‘avui, resten uns escassos 10 mesos per a la finalització del
mandat.
Considerem que és lamentable que l‘equip de govern demori la posada en
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marxa d‘aquesta comissió per la revisió del PEPPA. Això podria arribar a ser
interpretat com un símptoma que no hi ha cap voluntat política de revisar el
PEPPA i de protegir nous elements històrics, arquitectònics i ambientals de la
ciutat.
El Ple de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet a proposta del Grup Municipal d‘Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Instar a l'Ajuntament de l'Hospitalet a reunir urgentment la ―Comissió de
treball per a l‘estudi de la diagnosi prèvia a la revisió del Pla Especial de
Protecció de Patrimoni Arquitectònic de l‘Hospitalet de Llobregat‖ perquè
presenti abans de finalitzar el mandat, una proposta per tal de no perdre més
patrimoni arquitectònic i històric a la ciutat.
Segon.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a la F.A.V. de l‘Hospitalet, a totes les A.V. de l‘Hospitalet, a PERSEU i
al Centre d‘Estudis de l‘Hospitalet.
MOCIÓ 45.- PER LA IDENTIFICACIÓ I RETIRADA DE FIBROCIMENT A
L‟HOSPITALET I L‟ADHESIÓ A LA CAMPANYA “AMIANT ZERO A EUROPA”.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació ha
estat aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Vist que l‘amiant és una fibra natural que, per les seves característiques
tecnològiques excepcionals, s‘ha utilitzat durant el segle XX en múltiples sectors
com la construcció, la indústria i els productes de gran consum. A l‘època es
tractava d‘un material amb moltes prestacions a un preu molt assequible.
Vist que les fibres d‘amiant són en realitat un conjunt de milers de fibres
elementals sòlidament unides en forma de feixos o agregats de fibres de
diferents longituds i diàmetres.
Vist que d‘un feix d‘un mil·límetre de diàmetre d‘amiant en poden derivar unes
50.000 fibres respirables i que causa de la seva dimensió reduïda i la seva forma
romanen en l‘aire com núvols invisibles durant llargs períodes de temps i poden
ser transportats per corrents d‘aire fins a distàncies considerables.
Vist que entre els anys 30 del segle passat i el 2001 milions de tones d‘amiant
van ser utilitzades a tot l‘Estat.
Atès que l‘any 2001 l‘amiant va ser prohibit a l‘estat Espanyol (ús,
comercialització i distribució) després de demostrar-se que es tractava d‘un
material amb efectes cancerígens.
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Vist que l‘ús de l‘amiant es va estendre en molts àmbits, principalment en el
sector de la construcció per mitjà de l‘amiant-ciment o el fibrociment en forma de
plaques planes i ondulades per cobertes i sostres pluvials, dipòsits,
canalitzacions i baixants d‘aigua, sortides de fum, aeroconductors d‘aire,
jardineres, etc.
Avui més que ahir cal identificar on hi ha instal·lacions amb amiant i avaluar el
seu estat de degradació, per determinar el grau d‘urgència de la seva retirada
tenint en compte el possible risc de dispersió de fibres d‘amiant a l‘entorn
immediat.
Atès que qualsevol intervenció sobre l‘amiant en edificis i instal·lacions públiques
o privades és una activitat reservada a empreses i professionals autoritzats i
especialitzats en la seva retirada.
Els riscos associats a l‘amiant depassen l‘àmbit mediambiental, ja també ha
generat un problema de salut laboral pels treballadors que van intervenir en
processos industrials on s‘utilitzava aquest material, operaris que van patir una
exposició activa i inadvertida amb greus riscos de malalties professionals i, en
definitiva, per a la seva salut.
Atès que les estadístiques de l‘Organització Mundial de la Salut (OMS) estimen
que cada any es registren, solament a la Unió Europea, entre 20.000 i 30.000
nous diagnòstics de malalties relacionades amb l‘amiant i que més de 300.000
persones (40.000 a l‘estat Espanyol) moriran de mesotelioma pleural d‘aquí al
2030.
Atès que l‘any 2003 la Unió Europea va recomanar als països membres la
creació de fons de compensació que evitessin els processos judicials que
aquesta problemàtica comporta i que els recursos d‘aquest fons haurien de
provenir de les empreses implicades a cada Estat.
Atès que la Resolució del Parlament Europeu de 14 de març de 2013 sobre els
riscos per a la salut relacionats amb l‘amiant i la seva total eliminació va inspirar
la campanya ―Amiant zero a Europa‖ iniciada per la Federació d‘Associacions de
Víctimes de l‘Amiant a Espanya i la Federació d‘Ecologistes en Acció, a la que
aviat es van afegir els sindicats CCOO, UGT i CGT.
Aquesta campanya ―Amiant zero a Europa‖ està recollint adhesions d‘institucions
polítiques, entitats, societats científiques, organitzacions ecologistes, entre
d‘altres, amb l‘objectiu de reclamar la posada en marxa de les mesures
suggerides pel Parlament Europeu a la seva Resolució del 4 de març del 2013 i,
en especial, la petició en la qual s‘insta a totes les institucions i agents socials a
compartir plans d‘acció de gestió i eliminació de l‘amiant, així com la petició on
es detallen les mesures de suport a les víctimes.
Atès que a l‘Hospitalet, com en tot l‘Estat l‘amiant encara és present en molt
diferents tipus de construccions i instal·lacions que conviuen diàriament amb els
veïns.
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Atès que no es coneix amb total i absoluta precisió la ubicació i el grau de
degradació de la gran quantitat de fibrociment instal·lat en l‘Hospitalet.
Atès que el Ple l‘Ajuntament de l‘Hospitalet d‘abril de 2017 va aprovar per
unanimitat una moció demanant la retirada urgent de l‘amiant en l‘Institut
Llobregat.
Atès que en 2016 el Departament d‘Ensenyament de la Generalitat ja va retirar
el fibrociment de l‘Escola Frederic Mistral al barri de Gran Via Sud de l‘Hospitalet
en una acció emmarcada en un pla de retirada de l‘amiant dels centres educatius
de Catalunya.
Atès que durant l‘estiu de 2018 el Departament d‘Ensenyament de la Generalitat
en col·laboració amb l‘Ajuntament procedirà a la retirada de plaques de
fibrociment a les escoles Joaquim Ruyra i Bernat Metge i a l‘Institut Apel·les
Mestres.
Atès que cal abordar aquesta greu problemàtica amb una visió de conjunt de
ciutat i no sols amb actuacions puntuals.
Atès que cal la participació i coordinació de totes les administracions, però que
ha de ser l‘Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania qui
impulsi els treballs per a aconseguir una ciutat lliure d‘amiant.
El Ple de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet a proposta del Grup Municipal d‘Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Que l‘Ajuntament de l‘Hospitalet s‘adhereixi a la iniciativa ―Amiant Zero
a Europa‖ promoguda per la Federació d‘Associacions de Víctimes de l‘Amiant a
Espanya i la Federació d‘Ecologistes en Acció amb el suport d‘entitats i dels
sindicats majoritaris.
Segon.- Que l‘Ajuntament realitzi un mapatge per identificar la presència de
fibrociment i el seu grau de degradació a l‘Hospitalet. Elaborar un cens
d‘instal·lacions amb amiant a la ciutat i establir un pla d‘acció progressiu per
retirar l‘amiant que es detecti en edificis i terrenys públics municipals.
Tercer.- Promoure una campanya d‘informació i sensibilització sobre els riscos
de l‘amiant, especialment adreçada a les comunitats, indústries i propietats
particulars on es detectin instal·lacions que continguin aquest material, i impulsar
totes les mesures possibles per facilitar als propietaris l‘eliminació del fibrociment
dels seus immobles i terrenys, seguint les mesures adequades de prevenció.
Quart.- Demanar suport al Consell Comarcal del Barcelonès, a la Diputació de
Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l‘Estat per poder finançar
amb els recursos suficients els acords inclosos en el segon i tercer punt
d‘aquesta moció.
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Cinquè.- Exigir al Govern espanyol i als grups parlamentaris presents a la
Comissió de Treball i Seguretat Social del Congrés dels Diputats que agilitzin els
tràmits i avancin en la creació d‘un Fons de compensació i suport a les víctimes
de l‘amiant, tal com marca la Proposició de llei que va aprovar el Senat el passat
10 d‘octubre de 2017.
Sisè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a la F.A.V. de l‘Hospitalet, a totes les A.V. de l‘Hospitalet, a CC.OO i
UGT de l‘Hospitalet, a La Saboga, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l‘Associació Catalana de Municipis i Comarques, a l‘Associació de Víctimes
Afectades per Amiant a Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya,
del Congrés, del Senat i del Parlament Europeu i al Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, han quedat aprovades les dues mocions i passem ja a l‘últim apartat de les
mocions de Convergència i Unió.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 46, 47 i 48, es produeixen les intervencions
següents:

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Intentaré ser breu. En quant a la primera moció, donar suport a la declaració del dia
de l‘alliberament fiscal. En resum, aquesta moció parteix d‘un objectiu de fer una
reflexió sobre el sistema fiscal que tenim, sobre si la gent de L‘Hospitalet paga un
nivell adequat d‘impostos o no. No es tracta de dir que els impostos no existeixIn, el
que estem dient és que en alguns casos hi ha una pressió excessiva, fruit també de
la pressió fiscal que pateix Catalunya per culpa de l‘estat Espanyol.
Parlem també per exemple de l‘IBI que paguen els hospitalencs i si és molt elevat o
no i també una reflexió envers els comerciants; Pimes, autònoms i famílies, si
paguen impostos en relació amb el què guanyen.
El sistema actual penalitza les classes mitjanes i les classes productives. Les
institucions hem d‘avançar cap a una fiscalitat que sigui justa i que no penalitzi cap
sector de la societat; i parlem d‘impostos com la taxa femenina, el tema de les
compreses, tampons i tot això, que tenen un IVA molt més car. L‘IVA cultural, l‘IVA
funerari, tots aquests impostos són una prova que el sistema actual no és just i cal
avançar cap a un sistema amb impostos més baixos i transparents.
El tema aquest del dia de l‘alliberament fiscal que es promou a Estats Units, allà
fixen el dia respecte del que guanyen amb el que paguen impostos fins el 19 d‘abril.
Aquí a Catalunya és tres mesos després, el 5 de juliol. I a més a més, dins de l‘estat
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Espanyol el lloc on més es paguen impostos i, per tant, on més es triga a gaudir de
la part del teu sou per altres coses.
En quant a la moció per millorar l‘espai amb els bancs de la plaça del mercat de
Collblanc. El mercat de Collblanc és un espai públic on hi ha molta gent gran, hi ha
una sèrie de bancs, dóna el sol, quan arriba l‘època de l‘estiu la situació de les altes
temperatures. Demanem doncs una reubicació d‘aquestes zones, uns tendals,
buscar una millor ubicació dels bancs perquè al final del que es tracta és de fer un
espai més amable i més tranquil d‘ombra i que hi hagi un suficient nombre de bancs
per donar cobertura a que el veïnat pugui seure i passar una estona tranquil·lament.
I en quant a l‘ordenança municipal, la modificació de l‘ordenança municipal sobre
sorolls i vibracions, el que demanem és que es modifiqui, que s‘insti, s‘incoï un
expedient per modificar l‘ordenança en tant en quant, en lloc de començar a les vuit
del matí aquestes obres, es faci a les nou.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. En contra de la 46 i a favor de la resta.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de la moció 47 i en contra de les altres dues.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies Alcaldessa. Votaré en contra de la moció 46, a favor de la 47.
Respecte a la 48 votaré en contra, però pel fet de que la comissió per la nova
formulació o per la regulació de l‘ordenança municipal, és una comissió que ja està
constituïda. Ja s‘ha format, està en treball. Es va fer un procés participatiu farà
potser vuit mesos, si no m‘equivoco. Del procés participatiu, no ho va ser gaire ja
que són elements molt tècnics i més de temes molt locals, molt petits, com la típica
queixa que hem rebut tots del butaner, que fa soroll i totes aquestes coses que sí
que van arribar a través del procés participatiu i que s‘han estudiat per tal de
regular-les. Però sí que s‘està fent un treball tècnic al respecte, també hi ha un tema
d‘un mapa de capacitat acústica que s‘ha de treballar i s‘ha de formalitzar dintre
d‘aquesta mateixa ordenança de sorolls. Jo crec que és un tema on s‘ha
d‘incorporar, quan s‘ha de fer la proposta és després, ja quan s‘hagin de fer les
al·legacions d‘aquesta ordenança municipal.
Després sí que podríem debatre si la mesura és correcta o no, però jo crec que
l‘element pel qual s‘ha de fer arribar aquesta modificació és el treball que s‘està fent
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actualment i a través de les eines que tenim que són les al·legacions de
l‘ordenança. Gràcies.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, la 46, radicalment en contra. La votarem radicalment en contra. Aquesta és una
moció amb una clara ferum liberal. Com a grup municipalista i anticapitalista, no
podem reconèixer una moció que dona suport a un alliberament fiscal emmascarat,
amb una baixada d‘impostos que faci pensar que la rebaixa de pressió fiscal és en
favor de les classes populars. Res més allunyat de la realitat, en el mateix moment
que la pressió fiscal baixi de forma lineal, els recursos públics de les
administracions també baixaran i, per tant, els serveis públics es deterioraran
encara més. Per tant, aquests serveis seran substituïts per serveis privats que
ocuparan tots els espais, com ja passa amb les escoles concertades o les mútues
sanitàries. I partir d‘aquí serà quan només hi podran accedir les classes benestants.
Per contra, nosaltres pensem que la pressió fiscal és necessària per poder afrontar
el repte de la municipalització dels diferents serveis municipals, a nivell local i
nacional també: educació, sanitat i serveis socials.
Per tant, el que cal no és un alliberament fiscal, el que necessitem les classes
populars és una fiscalitat progressiva, on la major pressió fiscal recaigui sobre les
rendes altes i alliberi fiscalment a les rendes més baixes. No hi pot haver cap
alliberament fiscal lineal, com no hi pot haver pressió fiscal lineal. És aquest
capitalisme salvatge el que ha portat a la degradació actual de les polítiques socials
arreu del país i a baixar el llindar de la pobresa, atacant directament a les classes
populars.
Per últim, a mode bibliogràfic, com a presentació de l‘actual proposta, extret de la
revista El Temps, diu literalment: ―....i un esperit semblant inspira la iniciativa que
subscriuen mitja dotzena de grups municipals del PDeCAT, en aquest cas,
juntament amb els col·lectius com Unión de Contribuyentes, Llibergència, el Cercle
Català de Negocis, el sindicat Students For Liberty, els partits Demòcrates de
Catalunya, el Partido Libertario amb el think tank Catalans Lliures, també inclosos,
promotors de la idea a casa nostra‖. És evident qui trobem al darrere d‘aquest tipus
d‘iniciatives, el Cercle Català de Negocis o el Partido Libertario, aquest últim amb
clars trets d‘ultradreta liberal, molt i molt perillosos.
Votarem a favor de la 47 i de la 48.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
La moció 47 i la moció 48 les votarem a favor. Sobre la moció 46 de suport a la
declaració del dia de l‘alliberament fiscal, la votarem en contra. El nostre model de
societat no és el dels Estats Units, no és el de la sanitat i l‘educació privades, no és
el de deixar enrere les persones més vulnerables. El nostre model és el dels serveis
públics de qualitat per a tots els ciutadans, el que persegueix la justícia social i la
igualtat d‘oportunitats i això requereix d‘un sistema impositiu fort basat en els
principis de progressivitat i capacitat econòmica.
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Aquesta moció de Convergència i Unió intenta transmetre una idea perversa de que
els impostos tenen un caràcter confiscador, sense considerar que aquests recursos
són necessaris per efectuar una correcta dotació d‘infraestructures, que alhora
faciliten l‘activitat econòmica per contribuir a reduir les desigualtats socials, per
corregir les distorsions pròpies del lliure mercat, etc.
Nosaltres ens volem assemblar cada vegada més a l‘Europa social i
desenvolupada, en la que la pressió fiscal efectiva ascendeix de mitjana a un 41,3
% i compten amb un estat de benestar molt més potent que el nostre. Com a
exemple, l‘any 2017 els ingressos fiscals a França ascendien al 47,4 % sobre el
PIB, a Suècia un 44,3, a Finlàndia un 44,1, a Alemanya un 40,2, mentre a Espanya
els ingressos efectius van suposar només un 33,9 sobre el PIB. El nostre model es
vol assemblar més a la realitat europea que no al model espanyol.
Amb el que sí coincidirem és amb la necessitat de simplificar el sistema tributari,
eliminant l‘excessiva burocratització que obliga empreses i professionals a dedicar
hores i hores a la recerca de reduccions, deduccions, bonificacions vàries que
comporten uns elevats costos de gestió i alhora repercuteixen en una notable
reducció del tipus efectiu, és a dir, dels ingressos que acaben percebent la hisenda
pública. Això explica en gran part el fet que, malgrat tenir uns tipus impositius
equiparables a la mitjana europea, els ingressos finals en relació al PIB acaben sent
molt inferiors.
Estem d‘acord en avançar cap a un sistema amb impostos més transparents, però
en cap cas podem assumir aquesta idea de que cal rebaixar impostos, quan
precisament el més prioritari és reforçar les bases d‘un estat del benestar que s‘ha
vist molt malmès per la crisi econòmica.
Entenem que és molt més urgent avançar cap a un model de fiscalitat progressiva
també en l‘àmbit dels ajuntaments amb la tarifació social, com venim reclamant, i
això no significa incrementar impostos, significa adaptar les diferents figures
tributàries a la capacitat de pagament dels contribuents que, de fet, és un dels
principis bàsics del nostre sistema tributari.
En conclusió, votem en contra d‘aquesta moció pel fons del què defensa i per les
formes, més pròpies de la branca més liberal de CiU, que no pas d‘una formació
que vol aspirar a millorar els serveis públics i garantir la igualtat d‘oportunitats.
Moltes gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
En contra de la 46 y a favor de la 47 y la 48.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, votarem a favor de la 47 i la 48 i en contra de la 46.
Creiem que el tema dels impostos no és un tema de territoris, és una fal·làcia, tot i
que s‘utilitzi per certs posicionaments. Els impostos els liquiden les persones
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físiques i jurídiques. Ser transparent en el sistema impositiu fiscal significa explicar,
en tot cas, fins on es pugui, qui paga, quant paga i a què es destinen els recursos
públics. Cert és el tema del dèficit fiscal de la inversió de l‘Estat a Catalunya.
També es barregen conceptes. Ser més eficients en la gestió és un tema també
important, millorar la gestió impositiva i burocràtica. Però podríem abaixar impostos
si les taxes universitàries no fossin una barrera a la formació i a l‘accés. Podríem
abaixar impostos si totes les pensions fossin dignes. Podríem abaixar impostos si
no hi hagués plantes d‘hospitals tancades, mesos de llista d‘espera o
desdoblaments per l‘atenció i la cirurgia a mútues de dubtosa capacitat o qualitat.
Podríem abaixar impostos si hi hagués plena ocupació. Podríem abaixar impostos
si els més rics, grans empreses i persones, paguessin el que han de pagar i no
portin els seus ―cales‖ a Suïssa o a Gibraltar. Podríem abaixar impostos si les
sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, las SOCIMI, no estiguessin
exemptes de multitud de tributs, com el 0 % de l‘impost de societats o la bonificació
del 95% en l‘impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
També podríem abaixar impostos si no paguessin un 3 % les SICAV. Podríem
abaixar impostos si les rendes del capital paguessin el que pertoca pels seus
beneficis. Podríem abaixar impostos si no hi haguessin paradisos fiscals o
amnisties fiscals. Podríem abaixar impostos si la corrupció no malmetés i foradés el
conjunt de les institucions públiques, arribant fins i tot al cap de l‘Estat.
Per tant, nosaltres som de l‘opinió que aquest tema és prou seriós. Som de l‘opinió
que solament la progressivitat i la igualtat d‘oportunitats podrà garantir una societat
més justa. Gràcies. Hi votarem en contra.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, gracias. Mire, votaremos a favor de la 47 y la 48 y la 46 tiene la palabra Carmen
para explicar lo que corresponda.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Buenas tardes. Moción para dar apoyo a la declaración del día de la liberación
fiscal. Como ya más o menos han dicho el resto de grupos, esta moción
personalmente nos parece una frivolidad y un ejercicio de hipocresía enorme.
Las administraciones, y por tanto los representantes públicos, tenemos la obligación
de hacer pedagogía de lo que es el pago de impuestos porque los impuestos son
los que permiten, como decía el compañero, pagar una sanidad justa para todos,
pagar una educación para todos, pagar o arreglar los bancos de Collblanc que ha
pedido usted en la moción 47 y, en definitiva, las administraciones se nutren del
dinero de los contribuyentes que les cuesta mucho trabajo aportar.
Y lo que sí que tenemos la obligación es de administrar correctamente ese dinero,
de evitar que haya duplicidades, de que haya estos entes supramunicipales y toda
una serie de cosas que nosotros Ciudadanos siempre hemos dicho que es la grasa
de la administración y esto sí que hay que adelgazarla, es una obligación y lo que sí
que hay que adelgazar es esa grasa de la administración para poner más músculo
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que es efectivamente volver a abrir más plantas en los hospitales, volver a dar más
recursos para que hayan más profesores, etc. etc., etc.
Nosotros a parte de lo que he dicho, frivolidad, lo que sí que nos parece un ejercicio
de hipocresía increíble porque aquí nadie lo ha dicho pero parece que la Generalitat
no tiene competencias en la recaudación de los impuestos. Tenemos los impuestos
más altos de todo el estado español. Sí, sí ho ha dit, pero no lo ha dicho en cuanto
que sí, pero la Generalitat, o sea Cataluña es la única comunidad de toda España
que después de la reformulación del impuesto del IRPF en el 2015, cuando se
redujeron los tramos, Cataluña es la única comunidad que no la ha reformulado.
¿Porqué? Porqué no interesa. Y en Cataluña, que sí que lo ha dicho, las clases
más afectadas son las clases trabajadoras y las clases medias, porque para las
clases altas no estamos tan mal. O sea, en Cataluña es muchísimo más caro que
en toda España poner gasolina porque el impuesto de hidrocarburos que es
competencia también, ¿hay cesión aquí? también estamos en los topes. Es más
caro trabajar porque pagamos el IRPF más alto de toda España, como hemos
dicho, las clases bajas. Es más caro comprarse un piso porque también cuando se
ha regulado el impuesto de transmisiones patrimoniales, nos hemos ido a la banda
más alta. También es más caro pedir una hipoteca porque actos jurídicos también
vamos por arriba; y también es mucho más caro, como ha dicho el compañero,
estudiar.
Y aquí no nos comparamos con Madrid, porque en Madrid todo este tipo de
impuestos que sí que son competencia autonómica, allí los han regulado de tal
manera que si ahora mismo cogiéramos y hiciéramos números, el día de la
liberación fiscal no depende del horrible estado español, depende principalmente, o
sí que tiene mucha influencia la legislación que se hace en Cataluña. Así que lo
único que queremos es que menos temas de liberación fiscal y ustedes que sí que
están gobernando en la Generalitat y ustedes sí que tienen capacidad de liberar un
poquito a los ciudadanos, se dediquen a gestionar bien las cosas y no gastar en
otros temas que ya sabemos y que no quiero entrar en decir embajadas y todo esto.
Gracias. Buenas tardes.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. La moció per millorar l‘espai amb bancs a la plaça del
mercat a Collblanc la votarem favorablement. En principi estudiarem amb el districte
i els tècnics tot el tema de la ubicació de bancs i sobre el tema de l‘ombra cal dir
que aquesta pèrgola que existeix actualment, està vinculada a l‘estructura del
pàrquing. Per tant, no es pot modificar fàcilment i si cal ampliar-la doncs des
d‘aquest projecte tècnic i, insisteixo, des dels districtes, es proposarà una solució.
Respecte a la moció 48 de sorolls i vibracions, la votarem en contra per una raó: és
molt assenyat el que plantegen vostès en aquest acord, però ha obviat una qüestió
bàsica, que és que hi ha una comissió que està treballant en la redacció de
l‘ordenança i té molt poc sentit que cada article d‘una nova ordenança o de la
revisió d‘una ordenança, s‘hagi de votar a cop de moció. Això, des d‘un punt de
vista metodològic, em sembla que té poc sentit.
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Hi ha una comissió articulada, reitero, l‘acord que vostè proposa és molt assenyat,
em sembla que no hi haurà cap problema per adoptar aquest criteri, però com a
mètode no ens sembla adequat. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Per la moció número 46, avui parlàvem amb el Sr. Monrós,
jo li deia, aviam la història des del punt de vista visual, o des del punt de vista
commemoratiu. Fer, commemorar el dia en que deixem d‘aportar el nostre treball,
impostos amb la mitjana, que ell plantejava el 5 de juliol i tal, com a qüestió de
visualització doncs podria resultar simpàtic, diguéssim, si amb això no anem més
enllà. El problema és tot el que hi ha al voltant de tot aquest moviment i, fins i tot,
des de la plataforma a través de la qual, la plataforma, el col·lectiu Catalans Lliures,
que és un dels impulsors d‘aquest moviment i tot el que depèn d‘això i el fons de la
qüestió de tot el plantejament fiscal. Per totes aquestes qüestions votarem
contràriament.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, respecte a coses que s‘han dit. La intenció d‘aquesta moció, en alguns casos
crec que l‘han interpretada malament.
En primer lloc li diria que jo no governo a la Generalitat, jo no. No, no, jo no. I quan
faig aquesta proposta parlo també d‘impostos de tal. Per tant, vull dir, jo com que no
governo, puc, encara que la formació política a la que puc pertànyer pensi d‘una
manera, jo puc pensar, com a grup municipal, d‘una altra manera perquè el
lliurepensament encara existeix aquí i en el cas del meu grup, també.
Què vol dir això? Que jo continuo pensant que hi ha certs impostos, com heu dit
aquí, que a Catalunya estan massa alts i és el que venia a reflectir, que s‘ha de fer
una redistribució correcta d‘aquests impostos. Això ho he dit, i ho diu aquí i a més
ho he dit. Punt número u. Punt dos, que hi ha un dèficit fiscal provocat per l‘Estat
espanyol, també és una cosa evident i també s‘ha de corregir.
Perdón, perdón, no te he interrumpido antes.

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós vinga. Sí, sí. Continuï.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Com deia l‘Ivan, estic d‘acord amb el que deies, s‘ha d‘atacar tota aquesta gent que
no paga impostos. Jo estava parlant en la moció de la gent normal i corrent, dels
que som aquí, no d‘aquestes grans empreses. Per això parlava d‘aquest equilibri
d‘impostos amb les persones normals i corrents, amb els emprenedors petits, amb
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els comerços petits, no amb les grans empreses, amb les SICAV i tot això. A
aquests se‘ls ha de pressionar més, evidentment.
Del que estava parlant era de l‘economia més domèstica. Si ho volen entendre
d‘una altra manera doncs perfecte, no m‘hauré explicat bé. No passa res. Però,
torno a repetir, en cap moment, el que mai intentaré dir, no, no, no paguin impostos
i passem de tot per no poder pagar els temes socials. No, no, no he dit en cap
moment això. Evidentment, ho heu interpretat per aquesta franja, perfecte, no passa
res, entenc que m‘hauré explicat malament.
Però és evident que nosaltres reclamem una fiscalitat més justa i se la reclamaré al
govern que hi hagi a la Generalitat, el que hi hagi sempre, perquè hi hagut altres
que no han estat aplicant certes coses i també ho farem a l‘estat Espanyol que
aplica un dèficit fiscal des de fa molts anys cap a Catalunya, encara que em digui el
Sr. Amadeo, em recalqui que és fals. Però no hi ha cap problema.
I, per tant, entenem que no ens hem explicat bé però, torno a repetir, en cap
moment és un atac per pagar menys impostos per tenir menys recursos i aquí
alguns han parlat de frivolitat, han dit certes barbaritats que suposo que les diuen
també per quedar bé, però bé, cap problema. No passa res. Ens intentarem explicar
en una propera ocasió.

Tancat el debat i sotmeses a votació les mocions números 46, 47 i 48 el resultat és
el que figura a continuació en cadascuna d‘elles.
MOCIÓ 46.- PER DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL DIA DE
L‟ALLIBERAMENT FISCAL.
Ha estat rebutjada amb 26 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; dels representants d‟ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; 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 i REGIDORA NO ADSCRITS/A, Sra./Srs. Cristina
Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 1
vot a favor del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents presents
en el moment de la votació.
MOCIÓ 47.- PER MILLORAR L‟ESPAI AMB BANCS DE LA PLAÇA DEL
MERCAT DE COLLBLANC.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació ha
estat aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
La plaça del Mercat de Collblanc és, des de fa molt temps, un espai de
convivència i de trobada entre els veïns i veïnes del barri especialment de la gent
gran que aprofiten els bancs que hi ha a la plaça per seure una estona i
compartir un temps amb amics, companys i veïns.
Tanmateix, els usuaris d‘aquest espai fa temps que es queixen que no hi ha
suficients bancs per donar cabuda a totes les persones que volen seure.
A més, el tendal que hi ha instal·lat a la plaça és més un element més decoratiu
que útil ja que no produeix gaire ombra. Aquest fet fa que, a la pràctica, es
redueixi el nombre de bancs útils dels que la gent pot disposar ja que els que
estan més exposats al sol no poden ser utilitzats davant el perill que suposa (per
tothom però particularment per la gent gran) estar molta estona a ple sol i sota
altes temperatures.
Cal tenir en compte, a més, que la plaça del Mercat de Collblanc és un dels
espais públics més representatius del barri i que, a la vegada, és dels pocs
espais que existeixen (fora de parcs infantils) on la gent gran pot seure i
confraternitzar amb la resta de veïns.
Cal afegir, a més, que aquests espais públics que donen la possibilitat al veïnat
de poder establir relacions i coneixença més enllà dels àmbits més personals de
cadascú són, al cap i a la fi, els espais que permeten que la nostra societat sigui
una societat cohesionada i integrada.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT adopta els següents acords:
PRIMER.- Estudiar la reforma de l‘espai amb bancs i tendal de la plaça del
Mercat de Collblanc per tal que aquest sigui un espai amable i tranquil que
disposi d‘ombra i d‘un nombre suficient de bancs que permeti al veïnat poder
seure i compartir una bona estona amb la resta d‘usuaris.
SEGON.- Donar trasllat de l‘acord d‘aquesta moció a l‘Associació de Veïns de
Collblanc-La Torrassa, les associacions de comerciants, les AMPA‘s dels
col·legis dels barris i al Consell del Districte II.
MOCIÓ 48.- PER MODIFICAR L‟ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE SOROLLS
I VIBRACIONS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació ha
estat aprovada amb 14 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
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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; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; 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 del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; 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 ADSCRIT/A, 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:
L‘Ordenança Municipal sobre sorolls i vibracions té per objecte regular l‘actuació
municipal amb la finalitat de vetllar per la qualitat sonora del medi urbà per a la
protecció de les persones i els bens contra les agressions produïdes per sorolls i
vibracions i, en conseqüència, garantir la necessària qualitat d‘aïllament acústic
de les edificacions i la regulació dels nivells sonors i de les vibracions imputables
a qualsevol causa.
És aquesta ordenança la que al capítol tercer, article 18è. (Accions singularstreballs a la via pública) es fa constar que: ―1. Els treballs temporals, com els
d‟obres de construcció pública i privada, no podran realitzar-se entre les 22 h. i
les 8 h. del dia següent si produeixen un increment sobre el nivell de fons en
l‟interior d‟altres recintes superior als límits establerts en l‟article 13è. Durant el
resta de la jornada els equips empleats no podran originar a 1,5 metres de
distància nivells sonors superiors a 80 dB(A).”
D‘aquest article, es desprèn que els treballs a la via pública (aquells que
produeixen sorolls més elevats) s‘han de fer entre les 8 i les 22 h i que aquests
es poden fer qualsevol dia de la setmana ja que el text de l‘ordenança no
especifica el contrari.
D‘aquesta manera, es dóna la situació (amb certa assiduïtat, sobretot ara que
s‘estan duent a terme obres a la via pública de forma generalitzada) que els caps
de setmana (especialment els dissabtes) els veïns veuen com no poden
descansar més enllà de les 8 h ja que és l‘hora en que comencen els treballs
d‘obra.
Entenem que les obres a la via pública s‘han de fer amb celeritat però creiem
que aquestes també han de poder ser compatibles amb el descans del veïnat
especialment els caps de setmana i festius, dies en que (per norma) la gent
aprofita per descansar i llevar-se més tard.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT adopta els següents acords:

…/…

220

PRIMER.- Incoar expedient per modificar l‘Ordenança de Sorolls i Vibracions tot
afegint al punt 18è que els caps de setmana i festius les obres no podran
realitzar-se entre les 22 h i les 9 h del dia següent si produeixin un increment
sobre el nivell de fons en l‘interior d‘altres recintes superior als límits establerts
en l‘article 13è.
SEGON.- Vetllar perquè els treballs a la via pública permesos entre les 22 h i les
8 h tals com recollida d‘escombraries i serveis de neteja, es duguin a terme
respectant al màxim el descans del veïnat i minimitzant els sorolls.
TERCER.- Donar trasllat dels acords d‘aquesta moció a les associacions de
veïns, AMPA‘s, Consells de Districte de la ciutat i a la Comissió de la nova
ordenança sobre sorolls i vibracions.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha cap comentari, sinó hauríem finalitzat les mocions. Quedarien
aprovades la número 47, 48 i quedaria rebutjada la 46. Passem a l‘últim punt de
l‘ordre del dia que és el de precs i preguntes.
PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
CIUTADANS


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de juny
de 2018, pel regidor del grup polític municipal de Ciutadans, Sr. Miguel Manuel
García Valle, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Directora del Gabinet de l‘Alcaldia, Sra. R. A. M., que
literalment diu:

“Señor García,
Respecto a la pregunta oral realizada en el Pleno del 26 de junio en relación a los
gastos protocolarios de la alcaldesa efectuados el año 2017, le informamos que
tiene a su disposición toda la información en el Portal de Transparencia de la Web
Municipal en el siguiente enlace:
http://www.l-h.cat/ajuntament/transparencia/919828_1.aspx
Atentamente,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de juny
de 2018, per la regidora del grup polític municipal de Ciutadans, Sra. M. Carmen
Esteban Fernández, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecto a la pregunta formulada en el Pleno del 26 de junio de 2018, relativo a
las obras del edificio situado en la C/. Jacint Verdaguer, le informo:
De la información disponible nos consta que la empresa está cumpliendo el plan
que se le impuso en cuanto a horario y límite de maquinaria trabajando en las
demoliciones.
Respecto a las placas de fibrocemento estas estaban ubicadas en la medianera del
edificio con el patio interior de vecinos. Se desmontaron por una empresa
especializada, siguiendo todos los protocolos y autorizaciones, desatornillando las
placas y, por tanto, en ningún momento se ha producido polvo. Se montó un
andamio protegido con una lona que iba subiendo paralelamente a la extracción de
las placas, retirándolas a través del interior del edificio.
Todos los trabajos se han supervisado por una coordinadora de Seguridad y Salud.
Atentamente,”


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 26 de juny de
2018, per la regidora del grup polític municipal de Ciutadans, Sra. M. Carmen
Esteban Fernández, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Respecto al ruego formulado en el Pleno del 26 de junio de 2018, relativo al banco
circular con jardinera instalado en la Pza. del Ayuntamiento, que según nos explican
provoca que las personas que lo utilizan se ensucien, tomamos nota del mismo, y
pasamos la información a nuestros servicios técnicos para que estudien la situación
y valoren las opciones para resolver este problema.
Atentamente,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de juny
de 2018, pel regidor del grup polític municipal de Ciutadans, Sr. Jesús Amadeo
Martín González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‘Alcaldia i Regidor de govern de Benestar Social, Sr.
Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:

“Señor,
Respecto a la consulta formulada en la sesión plenaria de fecha 26 de junio de
2018 con relación a las chinches pestosas decirle que:
Desde la primera detección del insecto en nuestra ciudad, la colaboración de
vecinos y vecinas afectados por su presencia ha sido imprescindible en el trabajo
para su eliminación. Con las familias de las que se tiene conocimiento de afectación
se mantiene una comunicación fluida en la que se intercambian propuestas de
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solución y resultados obtenidos.
Por otro lado, como medida informativa a la ciudadanía en general, se ha puesto en
conocimiento de los medios de comunicación el estado actual del insecto en
nuestra ciudad y las pruebas piloto que se están realizando, así como las medidas
de prevención en caso de detectar su presencia en el entorno.
Así mismo, se está trabajando en la elaboración de material informativo sobre el
insecto y medidas de prevención recomendadas.
Atentamente,”

ICV-EUiA-PIRATES-E


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 26 de juny de
2018, per la regidora del grup polític municipal d‘ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Ana González Montes, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcaldia i Regidor de govern de Benestar Social,
Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:

“Senyora,
Respecte a la consulta formulada en la sessió plenària de data 26 de juny de 2018
en relació a una suposada plaga de rates a l‟Edifici Mistral Cosmetoda, dir-vos
d‟una banda que en els darrers mesos i, de forma coordinada amb l‟empresa
constructora i els diferents propietaris de solars adjacents, s‟han realitzat diferents
intervencions amb la finalitat d‟eliminar les llodrigueres i les possibles zones de
trànsit de rosegadors. Totes les actuacions han estat comunicades als veïns que
estan col·laborant en la detecció dels caus.
D‟altra banda, des de l‟Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
ens comuniquen que:
“Respecte a la pregunta del ple del 26 de juny de 2018, número 23809, referent als
terminis de la urbanització de l‟àmbit d‟actuació de Cosme Toda, no tenim
constància de cap carta dels veïns tramesa a la nostra àrea en relació a aquest
tema.
No obstant això informem:
El projecte d‟urbanització de la “Modificació puntual del Pla General Metropolità al
sector que comprèn l‟avinguda Josep Tarradellas, carrer Batllori, carrer Enric Prat
de la Riba i carrer Canigó del terme municipal de L‟Hospitalet de Llobregat” va ser
aprovat per Junta de Govern Local en data 25/07/2017 i publicat al DOGC en data
13/09/2017. Segons aquest projecte, la fase d‟urbanització de la zona pública té un
termini d‟execució de les obres de 12 mesos, les quals començaran en el moment
que s‟hagi enderrocat totes les edificacions existents. L‟execució de la urbanització
de les zones privades d‟ús públic serà realitzada pels promotors una vegada hagin
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finalitzat la construcció dels edificis.
A data d‟avui, hi ha en tràmit la llicència d‟obres menors OME 2018/1598 per
l‟enderroc de les construccions existents a l‟àmbit d‟actuació Cosmetoda, amb
previsió d‟atorgament per la primera setmana del mes d‟agost.
Les obres d‟enderroc s‟iniciaran immediatament a l‟atorgament amb un termini
d‟execució d‟aproximadament 3 o 4 mesos.”
Atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de juny
de 2018, per la regidora del grup polític municipal d‘ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Ana González Montes, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que
literalment diu:

“Respecte al prec que veu formular en el passat Ple del dia 26 de juny de 2018 en
relació amb el soterrament de les vies del tren al seu pas per la nostra ciutat, i
segons el que disposa l‟article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del
Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 24 de juliol de 2018,
procedim a continuació a donar-vos resposta.
Pregunta número 1: “...respecto al soterrament de les vies, quisiéramos saber en
qué punto se encuentra la firma del acuerdo entre el gobierno del Estado, la
Generalitat y este Ayuntamiento...”
Resposta: Les tres institucions implicades, Govern de l‟Estat, Generalitat i
Ajuntament, estan treballant en la formalització del conveni. De fet, l‟Ajuntament es
va reunir amb la presidenta d‟Adif, Isabel Pardo de Vera, i el secretari
d‟Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, Ricard Font, el passat dia 5 de juliol a L‟Hospitalet per tal
de concretar els continguts del conveni que signaran posteriorment les parts i definir
el calendari d‟execució.
Pregunta número 2: “...Teniendo en consideración el cambio de gobierno estatal del
mismo partido político que gobierna esta ciudad, ¿sería posible una mayor
predisposición a comprometerse y ejecutar este proyecto?”
Resposta: Totes tres institucions reflectiran el seu absolut compromís en el conveni
regulador.
Cordialment,”


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 26 de juny de
2018, per la regidora del grup polític municipal d‘ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
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Juliana Carballeira Pascual, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte del prec formulat al Ple del 26 de juny de 2018, en relació a la seva
petició de disposar de les normatives concretes amb les que es justifiquen les
actuacions de substitució d‟arbres, prenem nota de la seva sol·licitud i em permeto
recordar-li que el proper 26 de juliol hem concertat una reunió per parlar d‟aquest
mateix tema.
Atentament,”
CUP-POBLE ACTIU


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de juny
de 2018, pel grup polític municipal de la CUP-PA, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea
de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr.
Francesc J. Belver i Vallès, que literalment diu:

“Respecte al prec que veu formula en el passat Ple del dia 26 de juny de 2018 en
relació amb la regulació dels habitatges d‟ús turístic a L‟Hospitalet, i segons el que
disposa l‟article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de
que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 24 de juliol de 2018, procedim a
continuació a donar-vos resposta.
Pregunta número 1: “En quin estat es troba la tramitació d‟al·legacions a la
regulació dels habitatges d‟ús turístic a L‟Hospitalet?”
Resposta: L‟acord 5 de l‟ordre del dia del proper Ple del dia 24 de juliol proposa
l‟aprovació provisional amb resolució d‟al·legacions de la modificació del Pla
General Metropolità per a la regulació de les condicions d‟emplaçament dels
habitatges d‟ús turístic i dels establiments destinats a allotjament temporal al nostre
municipi.
Pregunta número 2: “Ha compartit informació Airbnb i d‟altres empreses semblants
amb l‟Ajuntament, com va afirmar el regidor Belver que faria?
Resposta: Sí, s‟ha fet.
Pregunta número 3: “Té l‟Ajuntament un llistat actualitzat del nombre total i adreça
dels apartaments d‟ús turístic registrats a L‟Hospitalet? En cas afirmatiu demanem
oficialment accés a aquestes dades”
Resposta: Donat que és la Generalitat l‟organisme que atorga el número de
llicència, és competència seva la confecció d‟un llistat d‟habitatges destinat a aquest
ús. Aquest llistat és públic i el podeu consultar a la següent adreça:
http://establimentsturistics.gencat.cat/rtcwebguies/AppJava/cercaEstabliments.do?p
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st=5&pg=0&lg=&marcaR=3&comarcaR=13&municipiR=8101&categoriaR=1&retol=&idregistral=&carrer=&placesMin=&placesMax=.
Cordialment,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de juny
de 2018, pel grup polític municipal de la CUP-PA, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcaldia i Regidor
de govern de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la consulta que veu formular en la sessió plenària de data 26 de juny de
2018 en relació al tancament a la Casa de la Reconciliació, dir-vos, com vostè ja
deu conèixer, que aquest és un tema que està sent atès, per mi mateix i el meu
equip, fins i tot abans que comencés “formalment” la tancada.
En aquest temps s‟han dut a terme diverses reunions per mirar d‟atendre les
demandes plantejades i la senyora Alcaldessa està sent permanentment informada
de les mateixes.
Atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de juny
de 2018, pel grup polític municipal de la CUP-PA, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea
d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo,
que literalment diu:

“Respecte de la pregunta formulada al Ple del 26 de juny de 2018, sobre perquè no
se‟ls fa arribar l‟acta de les reunions de la comissió del nomenclàtor, l‟informo:
Les actes de les reunions s‟envien als membres de la comissió, un cop que són
ratificades.
El seu grup, com d‟altres grups municipals, associacions i/o ciutadans particulars,
poden presentar propostes a la comissió, que es valoren per part dels membres de
la mateixa i respecte de les quals s‟acorda la seva aprovació o desestimació.
Actualment estem en fase de preparació del reglament intern de la comissió, que
establirà, entre d‟altres, el sistema de respostes envers les propostes presentades.
No obstant això, els adjunto còpia de l‟acta del mes d‟abril, on es va presentar un
recull de propostes del seu grup. De l‟acta del mes de maig els faré arribar còpia un
cop sigui ratificada per la propera sessió de la comissió.
Atentament,
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En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de juny
de 2018, pel grup polític municipal de la CUP-PA, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea
d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo,
que literalment diu:

“Respecte de la pregunta formulada al Ple del 26 de juny de 2018, sobre la tanca de
Can Trinxet, l‟informo:
L‟Àrea Metropolitana de Barcelona té previst iniciar l‟execució de les obres abans
de final d‟any. La durada de l‟actuació hauria de ser de com a màxim 3 mesos.
Adjunt els facilito fotografies que mostren la tanca de referència, actualment
instal·lada al Parc de la Remunta, amb fotos de detall.
El seguiment de les obres es farà com a qualsevol obra de les que es fan a l‟espai
públic. No està prevista cap comissió de seguiment específica.
Atentament,
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b) Preguntes i respostes que s‟han formulat en temps i forma.

CIUTADANS
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d‘acord amb el que
disposa l‘article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‘ha formulat en temps i forma
un prec per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 3 de juliol 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:
1.- RGE núm. 54.893, de 3 de juliol de 2018.
―Jesús Amadeo Martín González
GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A L'AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido en este Grupo Municipal diversas quejas vecinales relativas a la
falta de mantenimiento y poda de los árboles situados en Avinguda del Torrent
Gornal, y hemos verificado in situ esta situación (se adjuntan cinco fotografías). En
estas fotografías se demuestra la falta de cuidado a estos árboles que afecta
directamente a la calidad de vida de los vecinos.
SOL·LICITUD:
Que el Gobierno Municipal tome las medidas oportunas para realizar la poda de los
árboles situados en Avinguda de Torrent Gornal. Que se me informe, lo más
rápidamente posible, de la semana en que se llevará a cabo esta poda, y en caso
de no podarlos, solicito que se me informe del motivo de la negativa a mi petición.
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En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 54893 y fecha 3 de julio 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 24 de julio de 2018, sobre mantenimiento
y poda de los árboles situados en Avda. del Torrent Gornal, le informo:
El Plan de poda anual se realiza en función de criterios técnicos, salvo por graves
molestias o por situaciones de riesgo dadas por alguna circunstancia extraordinaria,
en cuyo caso se realiza la actuación necesaria.
El plan de poda para la Avda. del Torrent Gornal se ha ejecutado tal como estaba
previsto para este año, y se ha actuado en los dos pinos existentes entre Pza. Blas
Infante y C/. Cortada, y los olmos entre C/. Enginyer Moncunill y C/. Pedraforca.
Atentamente,”

ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d‘Esquerra Republicana de
Catalunya, d‘acord amb el que disposa l‘article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s‘han formulat en temps i forma tres preguntes per escrit que han tingut entrada en
el Registre General els dies 25 de juny i 3 i 5 de juliol 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. 51.259, de 25 de juny de 2018
“Coque Garcia, regidor 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:
Després de posar en marxa el nou mercat, diferents paradistes ens han fet arribar
que l‟Ajuntament no ha formalitzat o no ha fet entrega encara del títol de
concessionari.
1. Quina és la situació actualment?
2. En quin termini té previst el govern municipal formalitzar aquest tràmit?
Tot i la posada en marxa del nou mercat, i com passa als altres mercats de la ciutat,
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els paradistes manifesten la seva inquietud per l‟existència de parades tancades, i
la mala imatge i perjudici que això comporta, la no convocatòria de subhastes de les
parades tancades, o que aquestes no s‟acaben adjudicant.
1. Quan es preveu convocar nova subhasta de les parades tancades?
2. Té previst el govern municipal canviar el procediment per tal d‟oferir les
parades disponibles en el moment que es tanquin, no només un cop l‟any?
3. Té previst el govern municipal mesures per millorar la publicitat, donar facilitats
i garantir que aquestes parades tancades puguin ser adjudicades?
4. Té previst el govern municipal campanyes específiques per fomentar
l‟associacionisme dels comerciants i paradistes, i contribuir així a millorar el
servei i explotació dels mercats municipals?
El juliol de 2016 el grup municipal d‟ERC va presentar una moció, que va ser
aprovada, per a crear un servei de repartiment a domicili dels mercats municipals,
com ja funciona a molts mercats del nostre entorn.
1. Quan està previst posar en marxa aquest servei a L‟Hospitalet?‖


En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal
d‘Esquerra Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de
la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i
Vallès, que literalment diu:

“Respecte a l„escrit que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest
Ajuntament, en data 25 de juny de 2018 i codi E/51259/2018, en relació amb el
mercat municipal de La Florida, segons el que disposa l‟article 55 (Precs i
preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el
Ple ordinari del dia 22 de maig de 2018, procedim a continuació a donar-vos
resposta.


Diu l‟escrit en un primer paràgraf: “Després de posar en marxa el nou
mercat, diferents paradistes ens han fet arribar que l‟Ajuntament no ha
formalitzat o no ha fet entrega encara del títol de concessionari”.

Pregunta núm. 1: Quina és la situació actualment?
Resposta: En data 8 de maig de 2018 es va aprovar la minuta del conveni de
col·laboració entre l‟Ajuntament de L‟Hospitalet i les associacions de concessionaris
del mercat de La Florida, per a la regulació de les relacions amb els futurs
concessionaris del nou mercat municipal de La Florida, i del procediment
d‟adjudicació de llurs concessions.
Així mateix en data 14 de maig de 2018 es va signar el citat conveni de
col·laboració per les tres parts implicades, és a dir Ajuntament i les dues
associacions de concessionaris del mercat, i a partir del 15 de maig s‟han anant
signant les actes de mutu acord per part de cada un dels concessionaris del mercat
i la Regidora de Govern de Comerç i Drets dels Consumidors, com a representant
de l‟Ajuntament. En aquestes actes s‟acorda la acceptació del citat Conveni i el
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compromís de participar en el procediment de licitació restringit instruït per
l‟Ajuntament.
Pregunta núm. 2: En quin termini té previst el govern municipal formalitzar aquest
tràmit?
Resposta: Prèviament al lliurament dels títols concessionals s‟ha de realitzar un
procediment licitatori restringit que actualment s‟està instruint per part de
l‟Assessoria Jurídica de l‟Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació. Aquest procediment consta de diferents fases com són
l‟aprovació dels plecs economicoadministratius per part de la JGL, publicació dels
plecs en BOP, DOG, presentació d‟ofertes, adjudicació....
El procediment licitatori anterior com es pot veure consta de diferents fases que són
difícilment quantificables en temps, donat que depèn de diferent departaments de
l‟Ajuntament i de les publicacions corresponents.


Pel que fa al procediment licitatori de les parades buides dels mercats
municipals.

Pregunta número 1: Quan es preveu convocar nova subhasta de les parades
tancades?
Resposta: Els procediments licitatoris d‟adjudicació de parades són molt llargs
perquè s‟han de complir determinats requisits legals regits per la Llei de Contractes
de l‟Administració Publica que implica publicacions en diaris oficials, terminis i
diferents acords de JGL. Per exemple aquesta última convocatòria licitatòria es va
iniciar a l‟octubre de 2017 i ha finalitzat amb l‟adjudicació de diferents parades en
JGL en data 22 de maig de 2018.
A la tornada de l‟estiu està previst iniciar una nova licitació de les parades tancades
en els diferents mercats municipals.
Pregunta número 2: Té previst el govern municipal canviar el procediment per tal
d‟oferir les parades disponibles en el moment que es tanqui, no només un cop a
l‟any?
Resposta: Un canvi en el procediment licitatori continuat per encabir a totes les
parades que es vagin tancant seria inoperant, tant a nivell administratiu com de
contractació pública, perquè significaria una multiplicitat de procediments licitatoris
que col·lapsarien els departaments de Mercats i de Contractació.
Pregunta número 3: Té previst el govern municipal mesures per millorar la publicitat,
donar facilitats i garantir que aquestes parades tancades puguin ser adjudicades?
Resposta: Els Plecs de condicions de les parades buides es pengen al web
municipal i en els taulers d‟anuncis dels mercats. Durant l‟any 2018 la Diputació de
Barcelona ha obert una plataforma a on es poden penjar les parades buides dels
mercats de la província de Barcelona. En la propera convocatòria l‟Ajuntament
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participarà d‟aquesta nova eina per fer més publicitat de les parades tancades dels
mercats municipals de la ciutat. En paral·lel aquest Ajuntament vol realitzar
politiques actives enfront d‟aquest problema per tal de disminuir al màxim el període
de vacants en els mercats municipals que es van produint pel procés natural de
substitució dels seus paradistes.
En relació a donar facilitats per l‟adjudicació de les parades buides dels mercats
municipals recordar que no hi ha preu licitatori, el que significa que qualsevol
persona pot oferir qualsevol preu, la qual cosa redunda en donar un màxim de
facilitats per accedir a les concessions i així no reiterar el procediment licitatori. Tot i
així l‟Ajuntament no pot garantir que aquestes parades s‟adjudiquin.
Pregunta número 4: Té previst el govern municipal campanyes específiques per
fomentar l‟associacionisme dels comerciants i paradistes, i contribuir així a millorar
el servei i explotació dels mercats municipals?
Resposta: Tots els paradistes dels mercats municipals de la ciutat estan associats a
l‟Associació de concessionaris de cadascú dels seus respectius mercats.


En relació amb la pregunta en relació amb la moció que va presenta
ERC al juliol del 2016, relativa al repartiment a domicili dels mercats
municipals:

Pregunta número 1: Quan té previst posar en marxa aquest servei a L‟Hospitalet?
Resposta: La instal·lació d‟un servei a domicili a cada mercat requereix una gran
inversió a nivell d‟infraestructura i de personal. Estem estudiant la implementació
d‟un nou model de gestió en tots els mercats municipals i un dels serveis a
contemplar serà el servei a domicili. En el seu moment l‟Ajuntament va establir un
conveni de col·laboració amb l‟Associació de Suport al Disminuït Psíquic Mare de
Deu de Bellvitge per tal de donar suport a la introducció d‟aquest servei al mercat
municipal de Santa Eulàlia, amb una aportació municipal anual de 6.000 euros, que
va durar fins a l‟any 2011. Per la seva part l‟Associació de parades interiors del
mercat es feia càrrec de la part corresponent als paradistes. El servei per al client
era gratuït. Posteriorment aquesta Associació no va voler fer-se càrrec d'aquesta
despesa i molt menys els paradistes a títol individual.
Cordialment,”
2.- RGE núm. 54.609, de 3 de juliol 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.
Diversos veïns ens han fet arribar la seva preocupació sobre la perillositat pels
vianants de la cruïlla entre els carrers Llança i Montseny, al barri de La Torrassa.
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Aquests veïns ens indiquen que en aquesta cruïlla els vehicles giren amb massa
velocitat i en algunes d‟aquestes incorporacions s‟han produït alguns ensurts i
topades amb persones.
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern té coneixement d‟aquest problema?
2. Quantes incidències s‟han produït en aquesta cruïlla en els darrers anys?
3. EL Govern té prevista alguna actuació per a resoldre el problema?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‘Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre General d‟entrada amb codi
E/54609/2018, de data 3 de juliol i segons el que disposa l‟article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en el Ple Ordinari de juliol en relació a:
“...la preocupació sobre la perillositat pels vianants de la cruïlla entre els carrers
Llançà i Montseny...“
El faig saber que:
Pregunta número 1: El Govern té coneixement d‟aquest problema?
Resposta: Fer-los saber que en el transcurs d‟aquest any, aquest Govern no té
constància de cap accident on es veiessin implicats vianants.
Pregunta número 2: Quantes incidències s‟han produït en aquesta cruïlla en els
darrers anys?
Resposta: Des del dia 1 de gener de 2018 fins a la data actual, s‟han registrat
quatre accidents.
Pregunta número 3: El Govern té prevista alguna actuació per a resoldre el
problema?
Resposta: Actualment la cruïlla té el conjunt de les seves voreres en obres, amb la
remodelació dels trams de vorera de les cantonades afectades, la seguretat dels
vianants augmentarà.
Atentament,”
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3.- RGE núm. 55.896, de 5 de juliol 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.
Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre l‟estat dels panots en
algunes zones de la plaça de Mossèn Homar (Adjuntem fotos i ubicació). Aquests
panots ja han provocat diverses caigudes i ensopegades de vianants. A més es
dóna la circumstància que en aquesta mateixa zona ja es van reparar altres panots
en anys anteriors.
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.

El Govern municipal té coneixement d‟aquest problema?

2.

Quan té previst el Govern reparar aquests panots per evitar que continuïn
produint-se més ensopegades de vianants?

…/…

253

”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‘Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea 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 55896 i data 5 de juliol 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 24 de juliol de 2018, en relació a l‟estat del
panot en algunes zones de la plaça Mossèn Homar, l‟informo que la setmana
passada es va finalitzar una actuació al paviment de la plaça derivada d‟una
comunicació de la Regidoria de Districte en aquest indret. No obstant això els
nostres serveis d‟inspecció verificaran si la zona concreta que vostès esmenten es
va incloure a l‟actuació. Si no fos així, introduirem la incidència al nostre sistema de
gestió per a la seva valoració i actuacions oportunes.
Atentament,”

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 2
de juliol 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. 54.413, de 2 de juliol de 2018.
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“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític 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:
L‟Ordenança del Civisme i la Convivència de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de
Llobregat diu, a l‟article 73:
2. La col·locació de cartells, pancartes, banderoles, adhesius o qualsevol altra
forma de propaganda, amb fins publicitaris o no, haurà d‟efectuar-se únicament en
els llocs expressament autoritzats.
4.4 És prohibit expressament col·locar, sense autorització expressa de
l‟Ajuntament, cartells, pancartes, adhesius o qualsevol altra forma de propaganda o
publicitat, en edificis i instal·lacions municipals. Quan l‟objecte de la propaganda
tingui contingut comercial, la infracció serà considerada com a molt greu.
Volem conèixer:
La pista de Gasòmetre, del barri de Santa Eulàlia, és un lloc expressament
autoritzat per col·locar pancartes?
Ha donat l‟Ajuntament un permís exprés per col·locar la pancarta d‟Engel & Völkers
a dita pista esportiva?
Si és així, quins criteris s‟han seguit per donar aquesta autorització?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea de Benestar i Drets Socials, Sr. Cristian
Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada
d‟aquest Ajuntament, amb número 54.413, de data 2 de juliol de 2018, i segons el
que disposa l‟article 55 del reglament orgànic del Ple a efectes de que sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 24 de juliol de 2018, en relació
a l‟autorització per col·locar pancartes a la pista de Gasòmetre.
Dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l‟esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
c) Precs, preguntes i respostes que s‟han formulat oralment en el decurs de
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la sessió.
SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Hemos hablado durante todo este Pleno, varias veces ha salido el castell de
Bellvís y las obras que están realizando en la acera donde está la pared del castillo.
Entonces quisiéramos saber si se está haciendo seguimiento arqueológico
preventivo porque justamente uno de los muros que está pegadito a la obra que
están ustedes haciendo, es del siglo XII, XI-XII, todavía no está muy claro.
Por lo tanto, creemos que sería una irresponsabilidad muy grande no hacer esta
prevención y es obligatorio, no sé si se podría incurrir en una ilegalidad incluso.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Un prec repetit per cinquena vegada. A veure si arribem a aconseguir-ho.
Tornem a demanar que ens facin arribar per escrit, ho reiterem, per escrit, per si de
cas no ha quedat clar. Moltes gràcies, això m‘agrada, la cinquena vegada, les lleis
normatives, ordenances i els seus articles concrets amb els que justifiquin la tala
d‘arbres a tota la ciutat.
Ho vam demanar per primer cop el 2 de maig i de manera reiterada posteriorment.
La resposta que ens ha arribat avui, abans d‘entrar al Ple, és, prenem nota de la
vostra sol·licitud. Gracias. I després el regidor Pepe Castro es permet recordar-nos
que tenim reunió del tema de l‘arbrat el proper dijous.
No arribem a entendre quina part de ―per escrit‖ no queda clara i tot i que agraïm el
seu recordatori, el regidor Pepe Castro pot estar molt tranquil perquè tenim una
secretària i un sistema d‘agendes que ens avisa de totes les reunions que tenim. No
fa falta que ens ho recordi.
I en tot cas són temes diferents, una cosa és la reunió i una altra cosa és que ens
doni la documentació. Si l‘ha portada avui, moltes gràcies i l‘espera ha sigut llarga
però espero que mereixi la pena.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Una pregunta. Tot i que al llarg de la ciutat s‘han dut a terme accions pel control de
paneroles, amb l‘arribada de la calor s‘ha fet evident que L‘Hospitalet té un greu
problema amb aquests insectes.
Al barri del Centre per exemple, hi ha molts veïns que veuen com les paneroles
accedeixen als seus habitatges i campen pels carrers fent evidència que les accions
que duu a terme l‘Ajuntament no serveixen o són insuficients.
Ens consta que veïns dels carrers Baró de Maldà i Barcelona han fet arribar les
seves queixes a la regidoria, però tanmateix no s‘ha fet res al respecte.
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La pregunta és: es pensen dur a terme noves desinfeccions o amb altres productes
i tècniques per tal de solucionar el problema provocat per la plaga de paneroles?
I si es porta el control i seguiment del clavegueram i espais desinfectats per tal de
tornar a fer actuacions en cas de que sigui necessari?
I després un altre prec seria en referència a la sentència aquesta de més de mig
milió d‘euros pel tema de les funeràries. Si seria possible penjar a la pàgina web de
l‘Ajuntament, informar sobre el resultat final del procediment perquè la gent sigui
coneixedora del perquè, el motiu de la sanció si és possible saber-ho, explicar-ho o
resumir el principi i el final del procediment i que es pengi a la pàgina web perquè la
gent tingui coneixement de perquè es paga aquest mig milió d‘euros.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias Sra. Marín. Vamos a ver, Sra. Marín, espero que no le moleste la pregunta
porque la otra vez me contestó usted, sí, seguramente comí con mi prima, con
malos modos y tal. Probablemente tengamos que pensar que fuera así, si usted
misma lo dice.
Mire, Sra. Marín, ¿el 1 de octubre fue para usted una ocasión para hacerse la foto?
Fíjese, si no es así explíquenos como justifica que contratara un fotoperiodista por
400 euros para que hiciera fotos en el Vilumara. Fíjese, sí, sí. Hemos visto la
factura revisando las cuentas del año pasado.
¿Sabe qué pasa? Que nosotros trabajamos y miramos cosas. No ponga así mala
cara mujer que es que a lo hecho pecho.
¿A qué interés general de este ayuntamiento corresponde que usted contratara un
fotoperiodista para el 1 de octubre?, ¿tenía usted previsto el lío?, ¿o quería
simplemente aprovecharlo para salir en la foto como viene haciendo últimamente?
Hágase cargo que cabe pensar que lo que usted buscaba es eso, sacarle rédito
personal a un problema y sacar notoriedad de una jornada gravísima en la que se
tambalearon los cimientos de nuestra convivencia y nuestras instituciones.
Está muy mal. Porque usted tiene un fotógrafo de cabecera Sra. Marín. Si en todo
caso quería usted salir en la foto, ya podía llevar al que le pagamos un contrato a
través de La Farga. Pero usted contrató un señor y mire está aquí la factura, no me
lo invento.
¿Sabe qué pasa? Que trabajamos y miramos porque es nuestra obligación.
Seguramente usted pues está ahora mismo, también está que no se acuerda de lo
que hizo, es posible porque por la cara que veo de sorpresa, pero el día 1 de
octubre le pregunto si era para usted una ocasión para hacerse la foto.
Veinte fotos a veinte euros, 400 eurazos que le costó a los contribuyentes,
ciudadanos d‘Hospitalet que usted saliera en la foto. Luego después se dio un baño
de multitudes con esas fotos que las mandó a todos los periódicos e incluso a la
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televisión.
Malas prácticas para hacer política Sra. Marín. Pero en fin, en cualquier caso allá su
conciencia pero explíquenos si es que necesitaba usted el fotógrafo.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Como bien sabemos estamos en un nivel 4 de alerta antiterrorista. Nuestro
municipio tiene un edificio especialmente vulnerable entre otras cosas porque tiene
depositados centenares de armas y munición.
La pregunta es, ¿cuál es el nivel de protección del edificio de la Guardia Urbana?
¿Y de qué sistemas de seguridad se dispone? Y ya por último, ¿de estos sistemas
cuáles funcionan y cuáles no?
Ah perdón, y también ¿cómo se realiza el control del sistema de control de dicho
edificio? Perdón.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Sra. Presidenta. De conformidad con el informe de la Intervención General referida
a la modificación de crédito número 54 que se recoge en el punto número 13 del
orden del día, precisamente la relativa a la adquisición de locales que hemos
criticado en la primera parte de este Plenario.
Como destaca la propia Intervención General, tanto en términos individuales del
presupuesto del Ayuntamiento como en términos consolidados, se prevé un
incumplimiento de la regla del gasto de acuerdo con lo establecido en la Ley de
estabilidad presupuestaria.
El informe resalta que a la previsión de incumplimiento de la regla del gasto para
2018, hablo de previsión, que la Intervención General estima inicialmente en
10.142.616 euros, habrá que sumar los remanentes de tesorería de 2017 que
ascienden a 7.303.000 euros, siempre que el gobierno municipal decida destinar a
financiar modificaciones de crédito y ejecución de presupuesto para 2018.
Las preguntas son, ¿prevé el gobierno municipal, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 21 de la Ley de estabilidad presupuestaria, elaborar un plan económico
financiero que permita invertir la tendencia al incumplimiento y recuperar el
cumplimiento de la regla del gasto?
Y segunda, partiendo de ello, una vez analizadas las causas que motivan el
incumplimiento, ¿qué medidas prevén proponer para corregir el desequilibrio?
Muchas gracias.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Bien, en el pasado Pleno, mi portavoz Miguel García preguntó
a Núria Marín con quién cenó el famoso sábado 16 de diciembre de 2017 y por qué
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pasó esa cuenta a la cuenta del Ayuntamiento por valor de 330 euros.
Entonces usted nos responde que se trataba de un encuentro con miembros de
diferentes instituciones de España para coordinar acciones en defensa del
municipalismo y la cena de 330 euros la pasamos con dinero público.
Yo es que no me acabo de creer que ustedes estén trabajando, porque
básicamente era un sábado a las doce menos veinte de la noche. Entonces me
cuesta bastante de creer que ustedes estén trabajando.
Lo que nosotros le pedimos es que justifiquen, tal y como dice el Tribunal de
Cuentas, el motivo, la justificación y con quién cenó porque con buen criterio
podemos pensar que ha ido usted a cenar con quién sea, con su familia o con quién
le dé la gana pero es que encima hay más, descubrimos también que con dinero
público se ha pasado una cena de 204 euros que el Teniente de Alcalde de
Collblanc también ha pasado a cuenta de este Ayuntamiento.
Es decir, pagamos las comidas aquí a la Alcaldesa, a los tenientes de alcalde y a
quién haga falta. Oiga, lo que queremos es, eso no son atenciones protocolarias.
Ustedes, esa cena que aquí también destacamos de 204 euros que este
Ayuntamiento ha pagado al concejal de Collblanc, la justifican diciendo que era una
visita de la Alcaldesa al barrio de Collblanc.
Ostras, visita el barrio y encima le pagamos la cena. O sea, el colmo. Y yo creo que
esto es indecente, es indecente porque yo para mí y para este grupo tenemos otras
prioridades Sr. Cristian Alcázar, por ejemplo de Collblanc. Revise mejor las calles
también de Collblanc en lugar de gastarse el dinero público en cenas a costa del
contribuyente que bastante le cuesta llegar a final de mes. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs prenem nota de les preguntes i dels precs que han formulat, seran
contestats per escrit, evidentment, i aixequem la sessió.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Presidència aixeca la sessió essent
les vint-i-tres hores i vint minuts, del dia vint-i-quatre de juliol 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

