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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 1/2016
Data: vint-i-sis de gener de dos mil setze
Hora: 17.05h fins 22.10h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 22 DE DESEMBRE DE 2015.

Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 22 de desembre de 2015, es pregunta si existeix alguna
objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment
de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bona tarda a tots i a totes, benvinguts a aquest Ple ordinari, el primer Ple de l’any
2016, Sra. Secretària quan vulgui pot donar lectura a l’Ordre del Dia.

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
Sí, són tres punts de donar compte, no sé si es volen posicionar o volen comentar
alguna qüestió, Sra. Ana González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A veure, nosaltres en el punt 1 considerem que no s’expliquen les causes del
cessament d’aquesta persona i demanem informació al respecte i també demanem
que s’amortitzi aquesta plaça i tornem a exposar la nostra proposta de reducció del
nombre d’assessors a un per grup municipal i a un per àrea de govern.
Respecte del punt 2, considerem que l'Hospitalet és la segona ciutat de Catalunya,
que la Sra. Mercè Perea va assumir grans responsabilitats de govern tant a l’àrea
de Seguretat, com al districte I, ara ha estat escollida diputada i haurà de
desenvolupar activitat parlamentaria. Considerem que tant els veïns i veïnes de
l'Hospitalet, com la ciutadania de l’Estat, mereixen plena dedicació dels seus
representants, i en aquest cas difícilment podria assolir els reptes de les dues
institucions. Li demanem doncs, que escolli si vol ser tinent d’Alcalde de la nostra
ciutat o diputada, per ètica política i pel bé de la nostra ciutat. I per il·lustrar la nostra
petició li posem un exemple molt proper, el d’un company seu, el Sr. Vicente
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Muñoz, que era regidor de govern d’aquest ajuntament i va cessar quan va ser
escollit diputat.
Després, respecte del punt 3, nosaltres estarem molt pendents dels diversos
compromisos polítics vinculats al debat de pressupostos i de l’execució del mateix, i
denunciarem i exigirem aquells que no es compleixin. Per exemple: el foment de
l’ocupació i nou model productiu basat en la innovació, la recerca i la investigació;
vinculat al debat de preus i taxes per expressió de solidaritat i progressivitat
fonamentada en la construcció d’uns pressupostos més justos, serà la
implementació de la tarifació social; la dotació als consells de districte de la partida
corresponent per fer una discussió responsable, transparent i democràtica de com
s’inverteixen recursos en projectes necessaris i prioritaris pels barris; que s’executi
el Pla director de la Bicicleta, segons moció, que ha de ser el 10% aproximat del
pressupost de mobilitat; que es doti de recursos per recuperar progressivament la
ràdio a l'Hospitalet; inversió en politiques socials suficients per afrontar les
emergències socials, solucions habitacionals, pobresa energètica, alimentació, etc; i
incrementar les politiques d’igualtat i d’atenció a la Dona i contra la violència de
gènere.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna intervenció més? No? Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, dir-li que, com vostè coneix perfectament, en
el nostre sistema polític hi ha establert tota una sèrie de qüestions d’incompatibilitat,
un règim que estableix quins càrrecs es poden compatibilitzar i quins no. Davant del
que estem plantejant avui, no és una qüestió d’incompatibilitat, ni molt menys, per
tant, són càrrecs perfectament compatibles. La Sra. Perea desenvolupa les seves
tasques aquí a la perfecció, a més a més, ho fa no ella sola, sinó amb un equip de
treball suficientment professional, suficientment capacitat, perquè pugui
desenvolupar les tasques perfectament i ella el que fa, com fem tots els
responsables polítics, és assumir les nostres responsabilitats a partir d’una tasca
d’un equip que treballa, i en el cas de la Sra. Perea, continuarà essent així. Ella
assumeix les seves responsabilitats, com les ha assumit sempre, en aquest
moment no fa “dejación” en cap cas de les seves funcions, ni de les seves
responsabilitats i, en tot cas, em fa l’efecte que vostè el que fa és posar-se la vena
abans de la ferida, és allò de dir, si li hem de demandar a algun membre del govern,
tingui una altra dedicació o no fora d’aquest ajuntament, la seva manca de feina, ja
li demandarem, però no presumim que algú no complirà amb les seves obligacions.
La Sra. Perea sempre les ha complert, estic convençut que les seguirà complint i, a
més a més, comptarem amb la sort que aquesta ciutat tingui un representant
parlamentari a Madrid, que esperem ens pugui ajudar a tirar endavant projectes
importants per aquesta ciutat, que aquesta va ser la voluntat del Partit dels
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Socialistes a l’hora d’incorporar a un element tant important pel nostre govern, com
la Sra. Mercè Perea, que es pogués incorporar a la llista al Congrés, amb la clara
intenció que la nostra ciutat tingués una bona representació allí, que facilités la
nostra tasca, les nostres gestions i que afavorís, en la mesura del possible, a la
nostra ciutat amb la seva feina.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A veure, nosaltres entenem que les tasques que s’han de desenvolupar com a
tinent d’alcalde d’aquesta ciutat, són prou importants i que es necessita la dedicació
complerta, igual que també a l’Estat haurà de fer moltes tasques molt fonamentals
per a la ciutadania. Llavors, considerem que hi ha prou treball com perquè hagi
d’escollir entre una i una altra, no es pot estar mig dia aquí, un dia a Madrid, i
considerar que... Ja sabem que és un equip, ja sabem que hi ha un equip, però la
responsabilitat que té un tinent d’alcalde d’aquesta ciutat..., és la segona ciutat de
Catalunya, no estem parlant d’una ciutat petita, ni d’un poble petit, és una ciutat que
requereix molta atenció i més una àrea com és el tema de seguretat i un districte
tan gran com és el districte Primer. Evidentment, considerem que hi ha prou feina
com perquè..., ja sabem que no és una incompatibilitat, però per ètica i, a més a
més, per un bon desenvolupament de les tasques que ha de desenvolupar,
demanem això.

SRA. ALCALDESSA
Sí, a veure, per deixar algunes coses clares, primera, respecte al punt número 1,
que comentava la Sra. González que volia saber per quin motiu s’havia cessat a
aquesta persona, dir-li que és molt senzill, ha estat voluntat pròpia i, per tant, no hi
ha motiu més enllà d’una petició personal d’aquesta persona.
Respecte del segon tema, a veure, vostè posava l’exemple del Sr. Muñoz, que és
veritat que també vam tenir la possibilitat com a ciutat de comptar amb un diputat,
que era tinent d’alcalde d’aquesta ciutat, també li recordo que no va cessar de
forma immediata, igual que no ho ha fet la Sra. Perea per un motiu, en aquests
moments, és un tema públic, just acaben de prendre possessió com a diputats,
encara no hi ha ni tan sols constituïdes ni les comissions, ni cap encàrrec a aquests
diputats, per tant, la seva presència és en aquests moments mínima. I és evident
que aquesta és la segona ciutat de Catalunya i que requereix que les persones que
estiguin al capdavant del govern, estiguin amb total dedicació i plena dedicació,
però els tempus, amb tot el respecte, els marca, en fi, el propi govern i també els
marca, en fi, les persones que hem de decidir col·lectivament quin és el moment
més idoni, més adequat. Recullo el seu plantejament, jo crec que és bastant
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coincident en la filosofia, potser no en la forma, però, en tot cas, per a la seva
tranquil·litat, li puc dir que la Sra. Perea es dedicarà en cos i ànima a defensar
aquesta ciutat al Parlament a Madrid i que hi haurà una persona que, en cos i
ànima, estarà dedicada a fer les tasques tant de la guàrdia urbana, de seguretat
ciutadana, com les del districte, que en aquests moments la Sra. Perea té
encomanada la gestió.
Passaríem a les mocions.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

ACORD 1.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
10416/2015, DE 24 DE DESEMBRE, RELATIU AL CESSAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l’Alcaldia número 10416/2015, de 24 de desembre, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL CESSAR A R.G.M. COM A PERSONAL
EVENTUAL.
ATÈS que per decret de l’Alcaldia núm. 5534/2015, de 19 de juny, es va nomenar
entre d’altres, personal eventual, a R.G.M., com Assessor Nivell 2.
Atès que l’ article 104 de la llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les bases del
règim local disposa que el cessament del personal eventual és lliure.
Atès que l’article 10.2 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, afegeix que es
pot produir en qualsevol moment del mandat corporatiu.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
Atès que l’ article 104 de la llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les bases del
règim local atorga la competència de cessament del personal eventual a l’ Alcalde o
president de l’ entitat local corresponent.
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DISPOSO:
PRIMER.- CESSAR, amb efectes del dia 27 de desembre de 2015, a R.G.M. del
seu càrrec d’Assessor Nivell 2, com a personal eventual.
SEGON.- NOTIFICAR el present decret a l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció General, a la Tresoreria
General, al Servei de Recursos Humans, a la Gerència Municipal i a la persona
interessada.”

ACORD 2.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 65/2016,
DE 14 DE GENER, RELATIU AL CESSAMENT EN RÈGIM RETRIBUTIU DE
DEDICACIÓ EXCLUSIVA DE LA TINENTA D’ALCALDIA SRA. MARIA MERCÈ
PEREA CONILLAS.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l’Alcaldia número 65/2016, de 14 de gener, que literalment diu:
“DECRET PEL QUAL S’ACORDA EL CESSAMENT EN RÈGIM DE DEDICACIÓ
EXCLUSIVA DE LA TINENTA D’ALCALDIA SRA. MARIA MERCÈ PEREA.
Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de 19 de juny de 2015, es va
determinar el règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació, i va
fixar en 18 el nombre de membres electes que durant aquest mandat, poden exercir
el càrrec en règim de dedicació exclusiva: l’Alcalde/ssa, Tinents/es d’Alcaldia titulars
d’Àrea, Regidors/es de Govern, Regidors/es Presidents de Districte i els/les
Regidors/es Portaveus dels Grups Polítics Municipals, que no formen part de l’equip
de govern, així com els que podran exercir-lo en règim de dedicació parcial.
Vist que el Decret de l’Alcaldia núm. 5532/2015, de 19 de juny, va concretar
nominalment els membres de la corporació que exercirien el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva i parcial, en compliment de l’acord del Ple de 19 de juny de
2015.
VIST que la Sra. Maria Mercè Perea i Conillas, que ocupa el càrrec de Tinenta
d’alcaldia titular de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, segons Decret de
l’Alcaldia 5530/2015, de 15 de juny, exerceix el seu càrrec en règim de dedicació
exclusiva, segons l’acord del Ple de 19 de juny de 2015 i el Decret de l’alcaldia
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5532/2015, abans esmentats.
Vist que en data 13 de gener de 2016, la Sra. Maria Mercè Perea i Conillas va
prendre possessió del seu càrrec de Diputada al Congrés i ha comunicat la
renúncia al règim de dedicació exclusiva amb efectes d’aquesta mateixa data.
ATÈS el que disposa l’art. 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Vist l'informe de la Secretària General de l'Ajuntament d’11 de juny de 2015 (L’H
22/2015).
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 75.5 la Llei 7/1985 de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim locals, i l’article 12.3 del Reglament orgànic del
Ple vigent (BOP 12/01/2012),
HE RESOLT:
PRIMER.- Declarar el cessament en el règim retributiu de dedicació exclusiva a la
Tinenta d’Alcaldia Sra. Maria Mercè Perea i Conillas amb efectes del 13 de gener
de 2016.
SEGON.- Ordenar al Servei de Recursos Humans que porti a terme els tràmits
relatius a la baixa en la seguretat social, regularització de les retribucions que
corresponguin en relació a la data de la baixa i qualsevol altre tràmit que sigui
necessari per a l’execució del present Decret.
TERCER.- Donar compte al Ple d’aquest Decret en la primera sessió que tingui lloc,
de conformitat amb l’art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
QUART.- Notificar aquest Decret al Congrés dels Diputats, a la regidora
interessada, i als/a les portaveus dels grups polítics municipals de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat.
CINQUÈ.- Traslladar aquest Decret a l'Alcaldia Presidència, a la Gerència, a la
Intervenció General Municipal, a la Tresoreria i al Servei de Recursos Humans, als
efectes legals oportuns, i fer públic aquest Decret al BOP, al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la seu electrònica municipal.”

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

ACORD 3.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA
010259/2015, DE 23 DE DESEMBRE, PER A L’APROVACIÓ DELS AJUSTOS
NECESSARIS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
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LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2015, PER TAL DE PRORROGAR LA SEVA
VIGÈNCIA DES DE L’1 DE GENER DE 2016, FINS A L’APROVACIÓ DEFINITIVA
I ENTRADA EN VIGOR DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2016.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

El Tinent d'Alcaldia, en exercici de les facultats de control i fiscalització que li atorga
els Decrets de l’alcaldia 5530 de 15 de juny de 2015, publicat en el BOPB de 25 de
juny de 2015, i en aplicació de l’article 21 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel que es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos; DONA COMPTE
al Ple, del Decret núm.010259/2015, de 23 de desembre de 2015, amb el tenor
literal següent :
DECRET DE L’ALCALDIA PER A L’APROVACIÓ DELS AJUSTOS A LA BAIXA EN
ELS CRÈDITS INICIALS DE DESPESES DEL PRESSUPOST GENERAL DE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT L’EXERCICI 2015 DES DE
L’1 DE GENER DE 2016 I FINS L’APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR DEL
PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2016, A L’EMPARA DEL QUE
PREVEU L’ARTICLE 169.6 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, DE 5 DE
MARÇ, PEL QUE S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE
LES HISENDES LOCALS I L’ARTICLE 21 DEL REIAL DECRET 500/1990, DE 20
D’ABRIL.
El Tinent d'Alcaldia, en exercici de les facultats que li han estat delegades per
l’Alcaldia-Presidència per Decret núm. 5530/2015, apartat primer, a) de 15 de juny
de 2015, publicat en el BOPB de 25 de juny de 2015, en relació amb el procediment
que es segueix per l’aprovació dels ajustos a la baixa en els crèdits inicials de
despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
l’exercici 2015 des de l’1 de gener de 2016 i fins l’aprovació i entrada en vigor del
pressupost general de l’exercici 2016
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 15 de desembre de 2015 va
aprovar de conformitat amb l’article 127.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de règim local (LBRL) el projecte de pressupost general
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici de 2016, integrat pel
pressupost de l’Ajuntament, i per les previsions d’ingressos i despeses de la
Societat Mercantil de capital integrament municipal La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals S.A. i el pressupost consolidat, de conformitat amb el que preveuen els
articles 162 a 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), els
articles 2 al 19 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol
I, títol VI de la Llei 39/1988, de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos (RP) i
l’article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF).
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En compliment de l’article 123.1 h) de la LBRL, l’ordre del dia del Ple municipal a
celebrar el dia 22 de desembre de 2015 inclou un dictamen en el qual es proposa
l’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat per a l’exercici de 2016, que va ser informat per la Comissió permanent
de Presidència el 15 de desembre de 2015.
El calendari que es dedueix de les dades de les sessions assenyalades en els
paràgrafs anteriors fa que no sigui possible complir amb els terminis assenyalats en
els articles 162 a 171 del TRLHL i en els articles 18 a 23 del RP perquè el
Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2016 estigui aprovat
definitivament abans del 31 de desembre de 2015 i pugui entrar en vigor el dia 1 de
gener de 2016.
Per resoldre situacions com l’expressada, l’article 169.6 del TRLRHL preveu que: Si
al iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost
corresponent, es considerarà automàticament prorrogat l’anterior, amb els seus
crèdits inicials, sens perjudici de les modificacions que es realitzin de conformitat
amb els articles 177, 178 i 179 d’aquesta Llei i fins l’entrada en vigor del nou
pressupost. La pròrroga no afectarà als crèdits per serveis o programes que hagin
de concloure en l’exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdit o altres
ingressos específics o afectats”.
El Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, aprovat pel ple
municipal en sessió de 30 de setembre de 2014, haurà de ser objecte de pròrroga
per a l’exercici 2016.
L’article 21 del RP desenvolupa les previsions dels articles 169.6, 177, 178 i 179 del
TRLHL reafirmant la naturalesa no prorrogable de les modificacions de crèdit, la
realització obligatòria d’ajustos a la baixa d’aquells crèdits destinats a finançar a
serveis o programes que hagin finalitzat l’exercici 2015 o que estiguin finançats amb
crèdits o altres ingressos específics o afectats −que s’hagin percebut de forma
exclusiva durant l’exercici 2015 i no tinguin continuïtat pel 2016− així com els
possibles ajustos a l’alça a efectuar en el Pressupost prorrogat, sempre que es
compleixin els requisits que en el mateix s’expressen.
El Pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, que té el caràcter
d’únic, conforme al que determina l’article 168.5 del TRLHL va ser aprovat pel Ple
municipal en sessió del 30 de setembre de 2014 i, atès que al mateix no es van
presentar al·legacions, va entrar en vigor l’1 de gener de 2015 amb les següents
previsions inicials consolidades, d’acord amb el previst a l’article 164.1 del TRLHL i
a l’article 2 de la LOEPSF.
PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2015, SEGONS ARTICLE 164.1 TRLHL.
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INGRESSOS

Capítols

Ajuntament La Farga, GEM, SA
100.360.395,63
0,00
6.798.717,14
0,00
24.844.681,49
2.554.003,00
76.680.423,60
2.498.197,00
2.965.825,00
540.653,00
0,00
0,00
8.567.957,14
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTAL

227.218.000,00
5.592.853,00
DESPESES

Capítols
1. Despeses de personal
2. Desp. en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTAL

Total
consolidat
100.360.395,63
6.798.717,14
25.366.071,49
76.680.423,60
3.506.478,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00

232.810.853,00

4.530.810,00

228.280.043,00

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
82.234.240,91
0,00
91.284.780,95 2.032.613,00
5.561.626,00
0,00
14.778.056,10 2.498.197,00
300.000,00
0,00
9.753.129,70
0,00
6.510.000,00
0,00
5.014.827,44
0,00
17.273.000,00
0,00

Total
consolidat
82.234.240,91
89.252.167,95
5.561.626,00
12.279.859,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00

Ajuntament La Farga, GEM, SA
78.612.502,21
3.621.738,70
89.417.484,55
1.867.296,40
5.559.000,00
2.626,00
14.778.056,10
0,00
300.000,00
0,00
9.753.129,70
0,00
6.510.000,00
0,00
5.014.827,44
0,00
17.273.000,00
0,00
227.218.000,00

5.491.661,10

232.709.661,10

101.191,90

101.191,90

5.592.853,00

232.810.853,00

Amortitzacions
TOTAL

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
100.360.395,63
0,00
6.798.717,14
0,00
27.398.684,49 2.032.613,00
79.178.620,60 2.498.197,00
3.506.478,00
0,00
0,00
0,00
8.567.957,14
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00

227.218.000,00

4.530.810,00

228.178.851,10
101.191,90

4.530.810,00

228.280.043,00

PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT A 1 DE GENER DE 2015 EN TERMES SEC.
INGRESSOS

Capítols
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

Ajuntament
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
76.680.423,60
2.965.825,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00

TOTAL

227.218.000,00

Fundació Privada
La Farga, GEM, SA Arranz Bravo
0,00
0,00
2.554.003,00
400,00
2.498.197,00
79.519,00
540.653,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.592.853,00

82.319,00

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
100.360.395,63
0,00
6.798.717,14
0,00
27.399.084,49 2.032.613,00
79.258.139,60 2.553.197,00
3.508.878,00
0,00
0,00
0,00
8.567.957,14
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00

Total
consolidat
100.360.395,63
6.798.717,14
25.366.471,49
76.704.942,60
3.508.878,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00

232.893.172,00 4.585.810,00

228.307.362,00
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DESPESES

Capítols
1. Despeses de personal
2. Desp. en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTAL

Ajuntament
78.612.502,21
89.417.484,55
5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
227.218.000,00

Amortitzacions
TOTAL
Dif. Ingressos-despeses

Fundació Privada
La Farga, GEM, SA Arranz Bravo
3.621.738,70
1.867.296,40
80.770,00
2.626,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.491.661,10

80.770,00

101.191,90

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
82.234.240,91
0,00
91.365.550,95 2.032.613,00
5.561.626,00
0,00
14.778.056,10 2.553.197,00
300.000,00
0,00
9.753.129,70
0,00
6.510.000,00
0,00
5.014.827,44
0,00
17.273.000,00
0,00
232.790.431,10

4.585.810,00

101.191,90

Total
consolidat
82.234.240,91
89.332.937,95
5.561.626,00
12.224.859,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
228.204.621,10
101.191,90

227.218.000,00

5.592.853,00

80.770,00

232.891.623,00

4.585.810,00

228.305.813,00

0,00

0,00

1.549,00

1.549,00

0,00

1.549,00

L’apartat 4 de l’esmentat article 21 del RP estableix que en qualsevol cas, els
ajustos de crèdit determinats en els articles 169.6, 177, 178 i 179 del TRLHL i en els
apartats 1, 2, 3 i 4 de l’esmenta article 21 del RP, hauran de ser objecte d’imputació
a les corresponents partides del Pressupost prorrogat mitjançant resolució motivada
dictada pel President de la Corporació, previ informe de l’Interventor.
Els ajustos a efectuar en les crèdits inicials del pressupost de l’exercici 2015 estan
explicitats i justificats en els informes del Servei de Programació i Pressupostos i de
la Intervenció General núm. 53/2015 els quals posen de manifest que:
a) És necessari efectuar ajustos negatius dels crèdits inicials de l’estat de
despeses del pressupost l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a
l’exercici 2015, per un import global de 16.049.186,18 euros, per estar destinats
a serveis, programes i actuacions que tenien una vigència temporal limitada al
31 de desembre de 2015, o per estar finançats amb crèdits o altres ingressos
específics o afectats que estaven previstos exclusivament per l’exercici 2015,
segons el detall que figura en l’annex 2 d’aquest acord.
b) Les previsions inicials d’ingressos del pressupost de l’Ajuntament l’exercici
2015, es veuen disminuïdes en un import global de 15.937.728,33 euros,
segons el detall inclòs a l’annex 3 d’aquest acord.
c) Efectuats els ajustos esmentats els crèdits inicials del pressupost prorrogat de
l’exercici 2015 ascendeixen, a 1 de gener de 2016 del Pressupost de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, a 211.168.813,82 euros, mentre que les previsions
de finançament dels mateixos es xifren en 211.280.271,67 euros, pel que
resulta un marge del pressupost de l’Ajuntament prorrogat de l’exercici 2015 per
a l’any 2016, de 111.457,85 euros.
d) Que els estats de previsions de despeses i d’ingressos de la Societat Mercantil
amb capital 100% municipal la Farga GEM SA, aprovats amb el pressupost
general de l’exercici 2015, no es veuen afectats per cap ajust ja que les
previsions d’aportacions de despeses del pressupost prorrogat de l’Ajuntament
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en favor la Societat es mantenen en les mateixes quanties aprovades pel
pressupost inicial de l’exercici 2015.
Les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2015 queden també prorrogades
atesa la unitat de l’expedient assenyalada l’article 168.5 del TRLHL, no obstant això
i tot i el caire transitori de la pròrroga del pressupost, és necessari que sense que
afecti a la quantia total del pressupost prorrogat i al compliment estricte dels
preceptes assenyalats del TRLHL i del RP, que els crèdits del pressupost prorrogat
s’adaptin a l’estructura orgànica administrativa en vigor durant l’exercici 2016 que
és l’aprovada pel Decret d’Alcaldia núm.5527/2015, de 15 de juny, pel qual s’acorda
l’administració municipal executiva de l’Ajuntament de l’Hospitalet de l’Ajuntament
de l’Hospitalet, segons el detall que figura a l’annex 1 d’aquest acord, així com
establir algunes especificacions respecte de la comptabilització del pressupost
prorrogat i dels documents comptables que en el mateix s’incloguin.
A la vista del que s’exposa i dels informes del Servei de Programació i
Pressupostos i de la Intervenció General núm. 53/2015 de 22 de desembre de
2015, en ús de les facultats que m’atorga l’article 21.4 del RP.
El Tinent d'Alcaldia, en exercici de les facultats que li han estat delegades per
l’alcaldia al Decret 5530, apartat primer, a) de 15 de juny de 2015, publicat en el
BOPB de 25 de juny de 2015,
RESOL :
PRIMER.- Aprovar els ajustos a la baixa en els crèdits inicials de despeses del
pressupost general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat l’exercici 2015 des
de l’1 de gener de 2016 i fins l’aprovació i entrada en vigor del pressupost general
de l’exercici 2016, a l’empara del que preveu l’article 169.6 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals i l’article 21 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, per
import de 16.049.186,18 euros d’acord amb l’annex 2 que s’adjunta a l’expedient.
El resum per capítols de l’estructura econòmica de l’estat de despeses del
pressupost prorrogat del pressupost de l’Ajuntament de l’Hospitalet, una vegada
efectuats els ajustos dels crèdits inicials del pressupost de l’exercici 2015,
ascendeix a 211.168.813,82 euros, sent el seu detall el següent:
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PRESSUPOST PRORROGAT 2015 A 2016 AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
DESPESES
Classificació econòmica
Pressupost
Pressupost prorrogat
2015
2015 a 2016
Capítol
Crèdits inicials
Ajustos
Crèdits inicials
1 Despeses de personal
78.612.502,21
-265.828,26
78.346.673,95
2 Despeses en béns corrents i serveis
89.417.484,55
-215.400,78
89.202.083,77
3 Despeses financeres
5.559.000,00
0,00
5.559.000,00
4 Transferències corrents
14.778.056,10
0,00
14.778.056,10
5 Fons de contingència
300.000,00
0,00
300.000,00
Operacions corrents (Cap. 1 a 5)
188.667.042,86
-481.229,04
188.185.813,82
6 Inversions reals
9.753.129,70
-9.753.129,70
0,00
7 Transferències de capital
6.510.000,00
-800.000,00
5.710.000,00
Operacions de capital (Cap. 6 i 7)
16.263.129,70
-10.553.129,70
5.710.000,00
Operacions no financeres (Cap. 1 a 7)
204.930.172,56
-11.034.358,74
193.895.813,82
8 Actius financers
5.014.827,44
-5.014.827,44
0,00
9 Passius Financers
17.273.000,00
0,00
17.273.000,00
Operacions financeres (Cap. 8 i 9)
22.287.827,44
-5.014.827,44
17.273.000,00
Total despeses

227.218.000,00

-16.049.186,18

211.168.813,82

El detall per subconceptes econòmics i partides pressupostàries dels crèdits inicials
de despeses del pressupost de l’exercici 2015 prorrogat per al 2016, s’adjunten com
annex 2.
SEGON. Àmbit d’aplicació de la pròrroga del pressupost de l’exercici 2015
L’àmbit de la pròrroga del pressupost de l’exercici 2015, serà a partir de l’´1 de
gener de 2016 el següent:
a. Pressupost de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
b. Estats de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil de capital
integrament municipal La Farga, Gestió d’equipaments municipals, SA.
La Societat haurà d’ajustar l’execució de les previsions de despeses i
ingressos aprovades pel seu Consell d’Administració per l’exercici 2016 a
la disponibilitat dels crèdits prorrogats del pressupost de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat en el termes establerts en aquest Decret.
c. Bases d’execució del Pressupost general de l’exercici 2015.

TERCER.- Regles especials de funcionament comptable del pressupost
prorrogat
a. Estructura orgànica i programàtica del pressupost prorrogat
Els crèdits del pressupost prorrogat s’adaptaran a l’estructura orgànica i
programàtica derivada de l’organització administrativa en vigor per l’exercici 2016
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aprovada pel Decret d’Alcaldia núm.5527/2015, de 15 de juny, pel qual s’acorda
l’estructura de l’administració municipal executiva de l’Ajuntament de l’Hospitalet,
sense que en cap cas l’aplicació de l’esmentada estructura pugui afectar a la
quantia total del pressupost prorrogat i al compliment estricte dels preceptes i
ajustos assenyalats del TRLHL i del RP.
L’estructura de les seccions i programes del pressupost prorrogat i els seus ajustos
respecte dels inicialment aprovats pel pressupost de l’exercici 2015 són els que es
detallen a l’annex 1.
b. Reflex comptable del pressupost prorrogat
El reflex comptable del pressupost prorrogat s’efectuarà mitjançant assentaments
globals directes a la comptabilitat financera que incorporin els crèdits de despeses
prorrogats i la previsió dels ingressos que els financen d’acord amb l’estructura de
comptes aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
c. Documents comptables en el pressupost prorrogat
L’elaboració dels documents comptables de despeses en el pressupost prorrogat
corresponents a autoritzacions i disposicions de despeses adquirides en exercicis
anteriors tindran l’abast i límits que, en cada cas, determini la Intervenció General.

QUART. Finançament dels crèdits prorrogats
Les previsions d’ingressos que financen els crèdits prorrogats de l’exercici 2015
deduïts aquells la vigència dels quals finalitzarà el 31 de desembre de 2015
ascendeixen a 211.280.271,67 euros el detall dels quals resumit per capítols és el
següent:
PRESSUPOST PRORROGAT 2015 A 2016 AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
INGRESSOS
Classificació econòmica
Pressupost prorrogat
Pressupost
2.015,00
2015 a 2016
Capítol
Previsions inicials
Ajustos
Previsions inicials
1 Impostos directes
100.360.395,63
0,00
100.360.395,63
2 Impostos indirectes
6.798.717,14
0,00
6.798.717,14
3 Taxes i altres ingressos
24.844.681,49
0,00
24.844.681,49
4 Transferències corrents
76.680.423,60
-369.771,19
76.310.652,41
5 Ingressos patrimonials
2.965.825,00
0,00
2.965.825,00
Operacions corrents (Cap. 1 a 5)
211.650.042,86
-369.771,19
211.280.271,67
6 Alienació d'inversions reals
0,00
0,00
0,00
7 Transferències de capital
8.567.957,14
-8.567.957,14
0,00
Operacions de capital (Cap. 6 i 7)
8.567.957,14
-8.567.957,14
0,00
Operacions no financeres (Cap. 1 a 7)
220.218.000,00
-8.937.728,33
211.280.271,67
8 Actius Financers
0,00
0,00
0,00
9 Passius Financers
7.000.000,00
-7.000.000,00
0,00
Operacions financeres (Cap. 8 i 9)
7.000.000,00
-7.000.000,00
0,00
Total ingressos

227.218.000,00

-15.937.728,33

211.280.271,67
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Del resum de les previsions inicials d’ingressos que financen el pressupost
prorrogat que s’adjunta com annex 3, resulta un marge de 111.457,85 euros, per la
qual cosa el pressupost prorrogat s’aprova amb superàvit.

Previsions/crèdits

Import

Previsions inicials prorrogades

211.280.271,67

Crèdits inicials prorrogats

211.168.813,82

Marge

111.457,85

CINQUÈ. Execució del pressupost prorrogat. Modificacions pressupostàries
Disposar que d’acord amb el previst als articles 21.5 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, mentre no es disposi de pressupost definitiu per a l’exercici 2016, es
procedeixi, si s’escau, a l’aprovació de qualsevol de les modificacions
pressupostàries previstes en la llei.
SISÈ. Pressupost prorrogat consolidat
Determinar que el pressupost prorrogat de l’exercici 2015 consolidat de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a partir de l’1 de gener de 2016 serà el que
tot seguit es detalla, d’acord amb el previst a l’article 164.1 del TRLHL.
PRESSUPOST PRORROGAT CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2015 PER A L’EXERCICI 2016,
SEGONS ARTICLE 164.1 TRLHL.
INGRESSOS

Capítols
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

Ajuntament
La Farga, GEM, SA
100.360.395,63
0,00
6.798.717,14
0,00
24.844.681,49
2.554.003,00
76.310.652,41
2.498.197,00
2.965.825,00
540.653,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
100.360.395,63
0,00
6.798.717,14
0,00
27.398.684,49 2.032.613,00
78.808.849,41 2.498.197,00
3.506.478,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL

211.280.271,67

216.873.124,67

5.592.853,00

4.530.810,00

Total
consolidat
100.360.395,63
6.798.717,14
25.366.071,49
76.310.652,41
3.506.478,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212.342.314,67
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DESPESES

Capítols
1. Despeses de personal
2. Desp. en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTAL

Ajuntament
La Farga, GEM, SA
78.346.673,95
3.621.738,70
89.202.083,77
1.867.296,40
5.559.000,00
2.626,00
14.778.056,10
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
5.710.000,00
0,00
0,00
0,00
17.273.000,00
0,00
211.168.813,82

5.491.661,10

216.660.474,92

101.191,90

101.191,90

5.592.853,00

216.761.666,82

Amortitzacions
TOTAL

211.168.813,82

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
81.968.412,65
0,00
91.069.380,17 2.032.613,00
5.561.626,00
0,00
14.778.056,10 2.498.197,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
5.710.000,00
0,00
0,00
0,00
17.273.000,00
0,00

Total
consolidat
81.968.412,65
89.036.767,17
5.561.626,00
12.279.859,10
300.000,00
0,00
5.710.000,00
0,00
17.273.000,00

4.530.810,00

212.129.664,92

4.530.810,00

212.230.856,82

101.191,90

Establir que pressupost prorrogat de l’exercici 2015 consolidat de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat a partir de l’1 de gener de 2016 en els termes assenyalats
per l’article 2 de la LOEPSF i als efectes del càlcul del compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com de la remissió de la
informació pressupostària i comptable al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques prevista en l’Ordre EHA 2105/2012, d’1 d’octubre, és el següent.

PRESSUPOST PRORROGAT CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2015 PER A L’EXERCICI 2016,
EN TERMES SEC.
INGRESSOS

Capítols
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

Ajuntament
La Farga, GEM, SA
100.360.395,63
0,00
6.798.717,14
0,00
24.844.681,49
2.554.003,00
76.310.652,41
2.498.197,00
2.965.825,00
540.653,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL

211.280.271,67

5.592.853,00

Fundació Privada
Arranz Bravo

400,00
79.519,00
2.400,00

82.319,00

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
100.360.395,63
0,00
6.798.717,14
0,00
27.399.084,49 2.032.613,00
78.888.368,41 2.553.197,00
3.508.878,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
consolidat
100.360.395,63
6.798.717,14
25.366.471,49
76.335.171,41
3.508.878,00
0,00
0,00
0,00
0,00

216.955.443,67

212.369.633,67

4.585.810,00
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DESPESES

Capítols
1. Despeses de personal
2. Desp. en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

Ajuntament
78.346.673,95
89.202.083,77
5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
0,00
5.710.000,00
0,00
17.273.000,00

Fundació Privada
La Farga, GEM, SA Arranz Bravo
3.621.738,70
1.867.296,40
80.770,00
2.626,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
81.968.412,65
0,00
91.150.150,17 2.032.613,00
5.561.626,00
0,00
14.778.056,10 2.553.197,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
5.710.000,00
0,00
0,00
0,00
17.273.000,00
0,00

Total
consolidat
81.968.412,65
89.117.537,17
5.561.626,00
12.224.859,10
300.000,00
0,00
5.710.000,00
0,00
17.273.000,00

TOTAL
Amortitzacions

211.168.813,82

5.491.661,10
101.191,90

80.770,00

216.741.244,92
101.191,90

4.585.810,00

212.155.434,92
101.191,90

TOTAL

211.168.813,82

5.592.853,00

80.770,00

216.842.436,82

4.585.810,00

212.256.626,82

111.457,85

0,00

1.549,00

113.006,85

0,00

113.006,85

Dif. Ingressos-despeses

SETÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la propera sessió que celebri.
VUITÈ.- NOTIFICAR el present Decret als Tinents d’Alcalde i Regidors Delegats, a
la Gerència Municipal, a la Intervenció General, a la Tresoreria General, a la
Secretaria General, als Districtes i a totes les Àrees de l’Ajuntament, mitjançant la
publicació en Intranet, i a la Gerència de la Societat Municipal La Farga GEM, SA;
als efectes legals oportuns.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

ACORD 4.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE
14/12/2015 A 31/12/2015 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 9869 AL
10493 I DEL 5/1/2016 A 18/1/2016 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DE L’1 AL
174.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades que
comprenen del núm. 9869 de data 14 de desembre de 2015 al núm. 10493 de data
31 de desembre de 2015, i del núm. 1 de data 5 de gener al núm. 174 de data 18
de gener de 2016.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
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diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

ACORD 5.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS DES DEL NÚM. 51 AL NÚM. 53, DEL 22, 29
I 31 DE DESEMBRE DE 2015, RESPECTIVAMENT, I DEL NÚM. 1, DE 12 DE
GENER DE 2016.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents als números 51, 52 i 53 de 22, 29 i 31 de
desembre de 2015 i el número 1 de 12 de gener de 2016, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS

En relació amb la moció número 6 presentada pels grups polítics municipals
d’ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC, CiU, CUP-PA; i la moció número 7 presentada
pels grups polítics municipals d’ICV-EUiA-PIRATES i PP, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació, el Sr. Monrós presentarà la número 6 i la Sra.
Esplugas comentarà també la número 7.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Gràcies Alcaldessa. En primer lloc, donar les gràcies als grups que s’han sumat a
una moció que vam presentar des de Convergència ja l’any passat, una moció que
el que volia recollir era el sentir de tota la gent que sentim respecte d’aquesta gestió
del poliesportiu Sergio Manzano, un poliesportiu que ens estimem molt, al igual que
la seva entitat, però que veiem que una sèrie de fets desagradables han provocat
un cert desori en la gestió d’aquest poliesportiu.
El que volem posar palès és que el que entenem és que aquesta gestió que s’està
portant a terme, tal i com ens diu en el seu moment la Intervenció General, té una
desviació i, per tant, el pla de viabilitat, tot i que es va seguint, hi ha una desviació
negativa acumulada de més de 101.000 euros, a data prevista en el seu dia, quan
això es va fer l’estiu passat, a 31 de desembre de 2015.
A més a més, és un poliesportiu que té unes deficiències estructurals paleses i
també ens trobem amb tota una situació que des que tot això ha anat passant,
s’han sumat nous poliesportius a la ciutat, com el del Gornal, de caràcter públic, i
d’altres de caràcter privat, i tot el que ha fet és que la gran oferta que hi hagi a nivell
de poliesportius hagi augmentat i, per tant, segurament certes previsions, com en el
seu dia ens van manifestar que s’havien previst per aquest poliesportiu, han sofert
importants desviacions atès aquests nous poliesportius que han anat creixent a la
ciutat.
El que tenim molt clar és que això no pot continuar d’aquesta manera i proposem
una sèrie d’acords a votació, en aquesta moció, el primer dels quals diu que
l’Ajuntament prengui les accions legals que corresponguin o que s’afegeixi a les que
ja estiguin en marxa per a aclarir les irregularitats detectades en l’A.E. Bellsport per
la gestió del poliesportiu Sergio Manzano de Bellvitge.
El segon és que en el termini de tres mesos es dugui a terme un nou estudi de la
gestió, basat en el conjunt d'informes i accions dutes a terme per la Intervenció
General i la resta d'àrees competents en el control i fiscalització del Poliesportiu
Sergio Manzano, i que es valori i facin propostes en benefici dels abonats i del
servei que es presta, per tal de garantir la viabilitat de la gestió del poliesportiu.
El tercer acord és que el conjunt de grups municipals del consistori siguin
coneixedors d'aquest informe, de les mesures adoptades i les que es proposin,
entre elles, la possibilitat de gestionar directament el Poliesportiu Sergio Manzano.
I el quart, que mentrestant l'ajuntament procedeixi a efectuar les obres de millora
del poliesportiu pel que fa referència a l'estructura de vidre que envolta el recinte de
la piscina, revisar el sostre de policarbonat i el seu possible canvi, revisar el
deficient servei d'aigua calenta sanitària, entre d'altres qüestions, ja que actualment
les deficiències estructurals que pateixen provoquen una despesa excessiva, que
un cop solucionades significarien una millora important en estalvi econòmic i
energètic.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates i Partit Popular
presentem una moció perquè es publiqui l’Agenda Única del govern municipal i
millorar la participació. A la Junta de Portaveus hem estat parlant que hi ha un
seguit de coses que ja s’estan desenvolupant i, en aquest sentit, hem decidit el grup
d’Iniciativa Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates i Partit Popular deixar-la
sobre la taula per verificar què és el que s’està fent i, a partir d’aquí, doncs el proper
més, si és convenient, presentar-la.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sobre aquesta moció, votaré en contra del primer punt i a favor del segon, del tercer
i del quart. El motiu per votar en contra del primer punt és perquè existeixen
informes jurídics que impedeixen que l’ajuntament es presenti com a part afectada
en el procediment obert, crec que el Cristian ja va comentar i va passar aquesta
informació als grups. El procediment que està obert és una demanda per part de
l’Associació Esportiva Bellsport contra un treballador que suposadament va ficar la
mà a la caixa, llavors, com és un conflicte entre privats, de moment no crec que
sigui el moment encara que l’ajuntament s’impliqui en aquesta demanda.
L’ajuntament s’ha de preocupar del servei que dóna l’entitat i que els recursos
econòmics que es donen tinguin una gestió eficaç i eficient, com la resta de punts
van en aquest ordre, doncs votarem a favor de la resta i en contra del primer.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
En contra del primer acord i a favor de la resta.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, efectivamente, atendiendo a que hay un informe jurídico donde se dice que
el ayuntamiento no ha de presentarse en esa causa, porque ya está, y los efectos
van a ser los mismos esté o no el ayuntamiento, nosotros entendemos que, o sea,
en función de ese propio informe, que el ayuntamiento no se ha de presentar
porque iría en contra de lo que es la propia Ley y la lógica nos dice que como ya
está inmerso en ese curso judicial, pues que acabará como tenga que acabar. Por
lo tanto, votaremos una abstención en ese punto primero y a favor del resto de los
puntos.
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SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
En respuesta a los puntos que se plantean en esta moción, que viene después de
un recorrido desde el mes de noviembre, creo, en el que se presentó por primera
vez, nosotros, desde el punto de vista del posicionamiento, votaremos en contra del
primer punto y a favor del resto, y explico brevemente el posicionamiento en cada
uno de ellos.
Como han dicho algunos compañeros, votaremos en contra del primer punto
básicamente porque en su momento se realizó el análisis jurídico y económico de la
situación, deduciéndose de ese análisis que el ayuntamiento no se podía considerar
parte afectada, ni patrimonialmente, ni desde el punto de vista personal, en este
conflicto. De tal manera que la Ley no permite si no eres parte afectada, que
ejerzas la acusación privada en un procedimiento de este tipo. Sólo habilita la Ley
en algunos casos especiales, según me dicen los servicios jurídicos del
ayuntamiento, como podría ser en los casos de violencia machista, pero no en el
caso que nos ocupa. Con lo cual, nosotros, evidentemente, siguiendo el criterio de
los servicios jurídicos de la casa, porque es lo que tenemos que hacer,
independientemente del parecer o la opinión que tengamos cada uno, no
consideramos oportuno presentarnos como acusación particular en ese proceso.
Respecto al segundo punto, lo votaremos favorablemente porque, bueno, nos
parece positivo que pasado un tiempo desde que se inició el plan de viabilidad que
en su momento se aprobó para que diera cumplimiento y viabilidad a la concesión,
visto que además ese plan en algunos puntos, sobretodo en aquello que tiene que
ver con la capacidad de generar ingresos por parte de la concesión, no se ha
cumplido, nosotros mismos les hemos requerido que hagan una serie de
modificaciones en ese plan de viabilidad, para ver si realmente hay viabilidad para
la concesión en los años que le quedan hasta el 2018, y evidentemente, ya cuadra
de alguna manera con la acción que está llevando el gobierno, esos tres meses,
para valorar, pues esas modificaciones que puede hacer la entidad al plan de
viabilidad y los informes que nosotros podamos hacer, de alguna manera, en
relación con la modificaciones del plan de viabilidad, con lo cual, votamos a favor
sin ningún tipo de problemas.
Evidentemente, ustedes no verán aquí que se valore la posibilidad, en el tercer
punto, de la gestión directa del polideportivo Sergio Manzano, nosotros valoraremos
esa u otras, hay muchas posibilidades de gestión, ustedes nombran una, pero
pueden haber otras. Evidentemente, en el mandato pasado, respecto al tercer
punto, ya establecimos un funcionamiento en el cual de manera habitual íbamos
reuniendo a los grupos siempre que había alguna novedad, para darles la
información correspondiente respecto a esta situación, ningún problema en volver a
formalizar esas reuniones y a explicar lo que haga falta en cada una de ellas, poner
al día a los grupos de toda la información que vaya a surgiendo, ningún problema,
transparencia total.
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Y respecto al cuarto punto, votamos favorablemente también, porque en el plan de
inversiones del gobierno municipal ya está previsto acometer estas obras que aquí
se nombran, con lo cual ni quita, ni pone, pero, evidentemente, como lo tenemos
previsto, pues tampoco nos cuesta, para nada, votar favorablemente a este punto.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi alguna intervenció, vostè Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, bé, agraeixo els vots positius del segon, tercer i quart punt, però quant al primer
punt, manifestar una sèrie de coses. En el seu dia vostè mateix, Sr. Cristian
Alcázar, va sortir en els diaris exposant que farien una acusació particular sobre el
tema, des de l’ajuntament. Hem de tenir clares unes coses, no es tracta de
culpabilitzar més que al que sigui culpable de si van posar la mà a la caixa, però és
evident que sobre qui recaurà aquest dèficit de diners és sobre els contribuents. És
a dir, tots aquests diners que s’hagi pogut emportar aquesta persona, ja ho sabrem
en el seu dia, suposo, i tota la deficient situació que provoca aquest tema i la
intervenció que han hagut de fer per portar una gestió a aquesta auditoria i mes a
mes anar ajudant a aquesta entitat, significa que el conjunt de la ciutadania de
l'Hospitalet ha patit un problema, un problema que li està costant diners.
I és evident que la responsabilitat directa no és de l’equip de govern, però
evidentment, indirectament, ho és i, torno a repetir, ens està costant diners a la gent
i, a més a més, torno a repetir, en un poliesportiu que no només ha passat aquest
tema, sinó que té unes deficiències estructurals des del principi de la seva
construcció, que no s’han corregit i celebro que, i suposo que no deu ser una
casualitat, que ara en el pressupost d’aquest any estiguin previstes aquestes
inversions, quan vam començar a presentar la moció fa uns mesos, abans d’acabar
l’any, i potser si l’haguéssim presentat haguéssim sabut si en aquell moment es
votava a favor o no i aquestes inversions estaven previstes. En aquest aspecte,
celebro la millora d’aquest poliesportiu, perquè al cap i a la fi és un poliesportiu de
tots i també veure que tenim un gran problema en aquesta ciutat, perquè més enllà
tenim molts poliesportius municipals i, a més a més, tenim molta competència
directa d’altres poliesportius i, per tant, el que hem de valorar molt raonablement és
la subsistència i la viabilitat de tots aquests poliesportius, repeteixo, que costen
diners a tot el conjunt de la ciutadania i potser a vegades ens omplim de grans
obres que no tenen una gran finalitat el dia de demà.
I, per tant, mirem-nos aquestes coses, mirem-nos-ho en positiu i, repeteixo, sobre el
primer punt lamento que no tothom voti a favor, perquè, torno a repetir, en el seu
dia les coses quan més clares i transparents millor i sempre tenim un cert dubte
sobre el que està passant, perquè som desconeixedors totals d’aquest procediment
jurídic que segueix a part, tampoc sabem si trigarà molt o trigarà poc en solucionarse, i també volem saber, més enllà de solucionar la gestió del poliesportiu, què

…/…

23

acabarà passant, què va passar realment, i veure quines responsabilitats se’n
deriven per cadascun dels actors d’aquesta història.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, bona tarda, en relació al primer acord, nosaltres simplement, al fil del que deia el
representant de Convergència i Unió, simplement recordar que al maig del 2014 és
el govern, no obligat per ningú, és l’anterior govern el que surt als mitjans,
“s’apresura” a sortir als mitjans a explicar que prendrà mesures legals, i en relació a
això és que es fa el primer acord, es redacta i, bé, nosaltres hi votem i ens
presentem conjuntament acceptant aquest acord i promovent aquest acord, en
funció d’una declaració pública que fa l’anterior govern al maig del 2014.
Bé, nosaltres volíem ressaltar, en primer lloc, que creiem que el model de gestió
interessada pel qual es regeix el conveni amb aquest poliesportiu, gestió
d’equipaments i serveis públics a través d’entitats esportives de la ciutat, ha generat
un efecte pervers, al nostre entendre, sobre aquestes pròpies entitats. A dia d’avui,
perdre la gestió d’aquest equipament o del servei suposaria la pràctica desaparició
de l’entitat tal i com la coneixem, això reconegut per la pròpia entitat. Tenim molt
clar que entre un model de gestió a través d’una empresa privada, com per exemple
la gestió del personal als poliesportius del Gornal i del Centre, i un model de gestió
a través d’una entitat del territori, preferim aquest segon model, però també creiem
que s’hauria de començar a valorar la possibilitat real d’assumir la gestió directa i
total del poliesportiu Municipal Bellvitge des del propi ajuntament. Mantenint, en tots
els casos, a tot el personal actual que treballa dins del servei de l’esmentat
poliesportiu municipal, actualment treballadors i treballadores de l’Associació
Esportiva Bellsport.
Arribats a aquest punt, en relació a la situació actual del poliesportiu municipal
Bellvitge i la viabilitat de la seva gestió, ens agradaria saber si els successius
governs del PSC van calcular en el seu moment, l’impacte que suposarien els nous
poliesportius tant del Gornal, com del Centre, propers als antics ja existents i propis,
del mateix ajuntament. Tenint en compte que la distància, per exemple, entre el
poliesportiu municipal del Gornal i el poliesportiu municipal de Santa Eulàlia és de
800 metres, amb les piscines municipals de l'Hospitalet d’1 kilòmetre, amb el Sergio
Manzano 2 kilòmetres i successivament. Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sobre el tema de la moció compartim completament el contingut de la moció, per
això hem sigut signants, i ara el nostre grup, doncs farà uns mesos va transmetre a
l’equip de govern una sèrie de preguntes, que ens facilités l’auditoria que va
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encarregar l’ajuntament després de conèixer el desfalc econòmic que va realitzar
l’antic tresorer de l’entitat Bellsport, que ens expliqués també en quin estat es
trobava la demanda judicial que vostès van anunciar en aquest Ple i que se’ns
facilités també la informació i la documentació respectiva a l’acusació particular
d’aquest ajuntament envers el tresorer de Bellsport. El més sorprenent de la seva
resposta és que vostès van incomplir allò que van anunciar en un Ple el dia 6 de
maig de 2014 i han incomplert allò també que van anunciar a nivell de premsa, com
es pot veure en aquest full de La Vanguardia, on diu: “L’Hospitalet se persona como
acusación en el caso Bellsport”.
A nosaltres com a grup municipal ens preocupa que vostès no hagin complert la
seva paraula, al nostre grup, Esquerra Republicana, ens preocupa que a data d’avui
encara no sabem realment quina és la quantitat exacta del desfalc i de les
irregularitats, i al nostre grup municipal també ens preocupa que vostès no hagin
sigut capaços de detectar el desfalc que en el seu moment es va fer, tot i els
controls i les auditories que exerceixen. I únicament els hi demano més control, més
transparència i que allò que anuncien als Plens, si us plau es compleixi.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bueno, en principio compartir las intervenciones de las personas que me han
precedido en el uso de la palabra, decir que el Sr. Alcázar, pues en los medios de
comunicación anunció esas medidas legales y entonces nosotros más que nada lo
que hacemos es pedir que esas palabras finalmente se cumplan.
En cualquier caso, decirle también que respecto a la propuesta que usted hacía
respecto a la intención de seguir siendo transparentes con los miembros de la
oposición, con los portavoces, y decirle que yo recuerde sólo ha habido una reunión
de portavoces sobre este tema y precisamente fue a raíz de una moción que
presentó el Partido Popular en la legislatura pasada, en la que se pedían
explicaciones y se pedía una serie de información y en la que además nosotros
entendíamos que el equipo de gobierno pues tendría que ser más contundente a la
hora de hacer auditorías, porque todos los mecanismos fallaron y además nosotros
nos tuvimos que enterar en aquellos momentos, los que eran concejales en la
legislatura pasada se acordarán que todos recibimos correos electrónicos por parte
de los trabajadores, de los propios trabajadores, que nos denunciaban la dramática
situación que estaban viviendo en el polideportivo Sergio Manzano.
Nosotros entendemos, usted dice que no se perjudica a los ciudadanos de
Hospitalet, nosotros entendemos que por parte de esta entidad, de manera
aproximada, el ayuntamiento está subvencionando de manera directa sobre un
entorno de unos 160.000 euros y que además tiene en concepto de aportación
económica la explotación del polideportivo y en total casi son unos 250.000 euros,
entonces, nosotros entendemos que los ciudadanos de Hospitalet se merecen
explicaciones, se merecen saber las posibles irregularidades y responsabilidades
que se derivan de este caso y, por tanto, lo único que pedimos es mayor
transparencia y si nos tenemos que reunir cuantas veces sean necesarias, pues
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bienvenido sea en pro de la transparencia y de la buena gestión por parte del grupo
mayoritario del PSC. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, el nostre grup municipal considerem imprescindible aclarir les pèrdues que fa
constar l’informe d’Intervenció General respecte a la gestió del Poliesportiu Sergio
Manzano, perquè està sustentada amb fons públics, pel qual considerem també
imprescindible que l’Ajuntament prengui les accions legals pertinents, com així ho
va anunciar en el seu moment, o que s’afeixi a les que ja estiguin en marxa. És
aquest un deure envers a la ciutadania, així com assegurar el bon manteniment de
l’espai, efectuant les millores necessàries per oferir el servei que mereixen les
persones usuàries.
El nostre grup municipal defensa la gestió directa dels poliesportius i dels serveis
del municipi, ho considerem fonamental per oferir un bon servei de qualitat als
nostres veïns i veïnes. Per això en el cas específic dels poliesportius, s’hauria de fer
una reflexió sobre els objectius dels mateixos, per posar a l’abast de tothom l’esport
de base i la salut.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Algunas referencias, muy rápido. Sra. Esplugas, seguramente nuestros sistemas de
control, pues son mejorables, evidentemente, pero lo que queda de manifiesto
después de su intervención es que lo que es francamente mejorable es el sistema
de coordinación de los miembros del grupo del Partido Popular, porque fueron tres
reuniones, no una, y nunca participó el portavoz de su grupo, nunca, no sé por qué
nunca vino a ninguna de las reuniones y quien venía era el Sr. Díez Crespo que era
quien lideraba este tema dentro del grupo popular, si luego no le daba las
explicaciones oportunas a ustedes, yo lo siento, pero no es mi obligación, en
cualquier caso es la suya que era el que participaba en las reuniones.
A renglón de eso también le digo que a mí no me extraña que grupos que no
estaban en el anterior mandato pidan, en este punto primero, que nos personemos
en esa causa, el resto de grupos saben, porque en esas reuniones se explicó, los
motivos por los que finalmente no nos personamos, y nadie hizo ningún aspaviento,
nadie dijo nada, nadie me pidió ninguna explicación en público en ese momento,
con lo cual no sé a cuento de qué, casi un año después o un año y medio después,
vienen ustedes a sorprenderse de que no hayamos iniciado no sé qué tipo de
procedimientos, se explicó y ningún representante, ni de su grupo, ni de
Convergència i Unió, ni de Iniciativa-Esquerra Unida, dijo nada al respecto, ahora,
un año y medio después, ustedes se dan cuenta y vienen aquí con un titular de
prensa.
Yo soy responsable de mis actos, no de los titulares de prensa en cualquier caso y
el ayuntamiento no hizo ninguna nota de prensa al respecto de este tema, mis
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declaraciones son a respuesta de las declaraciones de la persona de su grupo que
llevaba este tema, el Sr. Díez Crespo, en el que a través de los periodistas se nos
requería si llegado el caso nos presentaríamos como acusación particular, y
evidentemente dijimos que si había motivos nos presentaríamos, eso es lo que
dijimos. Una vez estudiado por los servicios económicos y jurídicos del
ayuntamiento se llega a la conclusión de que no hay motivos y no nos presentamos,
porque esta es una casa seria, esto no es la tele en la que todo el mundo se
demanda unos contra otros sin que haya motivo, aquí tiene que haber motivo y si
no hay motivo no nos vamos a presentar, porque nosotros aquí lleguemos a la
conclusión de que tenemos que presentarnos en una causa en la que no somos
parte. Es así de sencillo y así de transparente, no hay nada más que eso, créanme,
es así.
Respecto de algunos comentarios que ha hecho el Sr. Monrós, no nos está
costando dinero Sr. Monrós, se lo he explicado a usted también en privado cuando
ha venido a ver el expediente. Nosotros no hemos puesto desde el día que sale
este tema y que se conoce, ni un solo euro más de lo previsto en el contrato de
servicio que está prestando la entidad Bellsport, ni se ha incrementado un euro la
subvención a la promoción deportiva a la entidad Bellsport, no es verdad que nos
esté costando dinero, estamos cumpliendo con el contrato o qué me quieren decir,
que incumplamos con el contrato, que no paguemos, que no paguemos la reserva
horaria, que no paguemos lo que son las aportaciones a la gestión, y en este
momento se está haciendo con el máximo control de la historia, es decir, mes a
mes, con información mes a mes de la intervención y del servicio de deportes,
sobre que se está cumpliendo el servicio público deportivo, y evidentemente,
gracias a esos informes, vemos que hay elementos que no se están cumpliendo
desde el punto de vista de los ingresos y estamos requiriendo a la entidad a que lo
modifique para poder seguir adelante. Transparencia total, no hay nada más que
eso.
Y respecto al tema de las inversiones, a lo mejor ustedes se piensan que las
inversiones se deciden en una tarde, tomándose un café, y decimos ahora vamos a
hacer estos vídrios, ahora vamos a hacer aquello, oiga, hay un trabajo detrás, yo si
quiere le facilitaré el documento de inversiones previstas del área de Deportes, sin
ningún tipo de problema, que es superexplicativo, que tiene todos los puntos, que
recoge esto y que no está hecho de antes de ayer, ni del 29 de diciembre, lleva
hecho desde junio de 2015, con el inicio del mandato, con lo cual…, y esas
inversiones estaban previstas, porque además algunas de ellas han sido fruto de
algunas causas de reclamación a las empresas constructoras, etc, y cuando hemos
llegado al fin y no hemos podido ir más allá, hemos decidido hacerlo nosotros, no
hay nada más que eso.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, si no hi ha res més, doncs..., bé, em
sembla que sí, a veure, Sra. Secretària que jo ja m’he perdut durant el debat,
estàvem a la segona... Tiene dos minutos si tiene algún...
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Jo, Sr. Cristian Alcázar, celebro les explicacions que ens dóna i totes les que ens
han donat durant aquest temps i el que celebro és que s’aprovi la moció amb la
finalitat de solventar tots els problemes que han passat aquí, sempre li dic i sempre
li diré, que ningú vegi en l’ànim de fer res més que millorar les coses, perquè, torno
a repetir, vull dir, les coses que han passat aquí dintre segurament nosaltres no les
hem provocat, ni les deficiències estructurals, ni segurament serà culpa seva,
evidentment, jo no l’estic culpant en cap moment, però també ha de quedar clar que
nosaltres, de la mateixa manera que vostès vetllen per la bona gestió, nosaltres
també fem la nostra tasca d’oposició i creiem que hi ha coses que no s’han fet prou
bé, i que a vegades, moltes vegades, precisament la manca d’explicar les coses
amb una actitud positiva quan estan passant, deriven en situacions com aquesta
que, va passant el temps, va passant el temps, i es donen les explicacions en l’últim
moment, a mi..., vam tenir una reunió abans d’acabar l’any i en cap moment em va
dir, em va explicar moltes coses, no em va explicar mai que estaven previstes les
inversions pel poliesportiu i aprovades des del mes de juny del 2015, si m’ho
hagués dit, possiblement ho hagués sabut i ho hagués explicat, però això
precisament, les inversions sobre el poliesportiu a mi, a mi personalment, mai me
les va explicar.

SRA. ALCALDESSA
Bé, no sé si per al·lusions...

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Per al·lusions, Sr. Monrós, la nostra reunió es produeix després que vostè presenti
la primera versió de la moció, a la primera versió de la moció vostè no sabia res
d’aquestes inversions perquè, entre d’altres coses, no havia anat a parlar amb
l’entitat, i jo el que li vaig dir és, ves a parlar amb l’entitat, perquè vostè està posant
aquí de manifest una realitat que si parla amb l’entitat segurament la veurà diferent.
I és quan vostè va parlar amb l’entitat que l’entitat li diu, i aquí hi ha un problema
dels vidres, i aquí hi ha un problema del sostre, i ho incorpora vostè més tard en la
seva moció, que no hem debatut fins el dia d’avui, per tant, li dic avui que és quan
forma part del text de la moció, no quan no formava.

SRA. ALCALDESSA
Bé, jo crec que, en fi, hem esgotat totes les rondes que hi ha, en tot cas, com diu el
Sr. Monrós i té tota la raó i a més és una cosa que dic bastant sovint i últimament, i
és que possiblement si parléssim una mica més, algunes coses no passarien. En tot
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cas, dir també que amb moció o sense moció, aquest és un tema que evidentment
es resoldrà i estem treballant perquè així sigui.
Dit tot això, deixaríem, tal i com s’ha comentat, quedaria aprovada la moció a
excepció del punt primer, que quedaria rebutjat, i per tant, en fi, així quedaria la
votació d’aquesta moció. Passaríem ja a les mocions individuals.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 6 i 7; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 6.MANZANO.

PER LA CORRECTA GESTIÓ DEL POLIESPORTIU SERGIO

Atès que el poliesportiu Sergio Manzano, ubicat al barri de Bellvitge, és de titularitat
municipal i està gestionat per l’Associació Esportiva BellSport.
Vist que la situació econòmica d’aquest poliesportiu és delicada però que
l’Ajuntament de l’Hospitalet va decidir que aquesta entitat continués amb la gestió
del poliesportiu amb l’objectiu que es pogués sobreposar del tràngol econòmic.
Atès que la Junta de Govern Local del passat 8 de setembre va aprovar
l’abonament de 14.463,30€, import que correspon a la part proporcional del mes de
maig de 2015; a l’Associació Esportiva Bellsport, adjudicatària de la gestió
interessada dels serveis públics d’esports del poliesportiu municipal Bellvitge
“Sergio Manzano”.
Vist que a l’acta d’aquesta mateixa Junta de Govern Local es fa constar que
l’informe emès per la Intervenció General diu que “es posa de manifest que les
pèrdues acumulades fins a la data, que ascendeixen 40.950€, suposen una
desviació negativa acumulada de 101.717€ respecte els beneficis previstos al
31/12/2015 en el Pla de viabilitat. Pel que de no complir-se les expectatives
d’increment d’ingressos previstes en l’informe del servei gestor pels pròxims mesos,
tal com es posà de manifest en l’informe de control financer de la Intervenció
General núm. 20/2014, de data 29 de juliol de 2014, els incompliments de les
previsions del pla de viabilitat poden comportar risc per la prestació del servei i la
necessitat de la seva intervenció.”
Atès que al ple del 24 de febrer d’enguany el consistori va rebutjar una moció on,
ateses les deficiències en el servei, es demanava requerir a l’A.E BellSport, gestora
del poliesportiu Sergio Manzano, que solucionés, en un curt termini de temps, totes
les deficiències denunciades i totes aquelles que es detectin per part d’una
inspecció exhaustiva feta per personal qualificat de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
i que es dugués a terme un nou estudi de la gestió i es valorés, en benefici dels
abonats i usuaris, la possible assumpció immediata d’aquesta gestió per part de
l’Ajuntament tal i com s’ha fet en altres poliesportius.
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Donat que al cap i a la fi estem parlant de recursos públics i, a la vegada, d’una
càrrega important a la que està fent front l’Associació Esportiva Bellsport doncs es
veu immersa en una gestió deficitària que comporta un cert perjudici a aquesta
entitat que és un referent al barri de Bellvitge.
Atès que una bona gestió del poliesportiu és una garantia pel manteniment dels
llocs de feina dels treballadors.
Per tots aquests motius, el grup polítics municipals d’ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC,
CiU i CUP-PA, proposen al Ple de L’Ajuntament de l’Hospitalet d’adopció dels
següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat el punt PRIMER amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 10 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Que l’Ajuntament prengui les accions legals que corresponguin o que
s’afegeixi a les que ja estiguin en marxa per a aclarir les irregularitats
detectades en l’A.E. Bellsport per la gestió del poliesportiu Sergio Manzano de
Bellvitge.
b) S’aprova per unanimitat el punt SEGON, que literalment diu:
SEGON.- Que en el termini de tres mesos es dugui a terme un nou estudi de la
gestió, basat en el conjunt d'informes i accions dutes a terme per la Intervenció
General i la resta d'àrees competents en el control i fiscalització del Poliesportiu
Sergio Manzano, i que es valori i facin propostes en benefici dels abonats i del
servei que es presta per tal de garantir la viabilitat de la gestió del poliesportiu.
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c) S’aprova per unanimitat el punt TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Que el conjunt de Grups Municipals del consistori siguin coneixedors
d'aquest informe, de les mesures adoptades i les que es proposin, entre elles, la
possibilitat de gestionar directament el Poliesportiu Sergio Manzano.

d) S’aprova per unanimitat el punt QUART, que literalment diu:
QUART.- Mentrestant, que l'ajuntament procedeixi a efectuar les obres de
millora del poliesportiu pel que fa referència a l'estructura de vidre que envolta el
recinte de la piscina, revisar el sostre de policarbonat i el seu possible canvi,
revisar el deficient servei d'aigua calenta sanitària, entre d'altres qüestions, ja
que actualment les deficiències estructurals que pateixen provoquen una
despesa excessiva; que un cop solucionades significarien una millora important
en estalvi econòmic i energètic.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Atès que el poliesportiu Sergio Manzano, ubicat al barri de Bellvitge, és de titularitat
municipal i està gestionat per l’Associació Esportiva BellSport.
Vist que la situació econòmica d’aquest poliesportiu és delicada però que
l’Ajuntament de l’Hospitalet va decidir que aquesta entitat continués amb la gestió
del poliesportiu amb l’objectiu que es pogués sobreposar del tràngol econòmic.
Atès que la Junta de Govern Local del passat 8 de setembre va aprovar
l’abonament de 14.463,30€, import que correspon a la part proporcional del mes de
maig de 2015; a l’Associació Esportiva Bellsport, adjudicatària de la gestió
interessada dels serveis públics d’esports del poliesportiu municipal Bellvitge
“Sergio Manzano”.
Vist que a l’acta d’aquesta mateixa Junta de Govern Local es fa constar que
l’informe emès per la Intervenció General diu que “es posa de manifest que les
pèrdues acumulades fins a la data, que ascendeixen 40.950€, suposen una
desviació negativa acumulada de 101.717€ respecte els beneficis previstos al
31/12/2015 en el Pla de viabilitat. Pel que de no complir-se les expectatives
d’increment d’ingressos previstes en l’informe del servei gestor pels pròxims mesos,
tal com es posà de manifest en l’informe de control financer de la Intervenció
General núm. 20/2014, de data 29 de juliol de 2014, els incompliments de les
previsions del pla de viabilitat poden comportar risc per la prestació del servei i la
necessitat de la seva intervenció.”
Atès que al ple del 24 de febrer d’enguany el consistori va rebutjar una moció on,
ateses les deficiències en el servei, es demanava requerir a l’A.E BellSport, gestora
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del poliesportiu Sergio Manzano, que solucionés, en un curt termini de temps, totes
les deficiències denunciades i totes aquelles que es detectin per part d’una
inspecció exhaustiva feta per personal qualificat de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
i que es dugués a terme un nou estudi de la gestió i es valorés, en benefici dels
abonats i usuaris, la possible assumpció immediata d’aquesta gestió per part de
l’Ajuntament tal i com s’ha fet en altres poliesportius.

Donat que al cap i a la fi estem parlant de recursos públics i, a la vegada, d’una
càrrega important a la que està fent front l’Associació Esportiva Bellsport doncs es
veu immersa en una gestió deficitària que comporta un cert perjudici a aquesta
entitat que és un referent al barri de Bellvitge.

Atès que una bona gestió del poliesportiu és una garantia pel manteniment dels
llocs de feina dels treballadors.

Per tots aquests motius, el grup polítics municipals d’ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC,
CiU i CUP-PA, proposen al Ple de L’Ajuntament de l’Hospitalet d’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Que en el termini de tres mesos es dugui a terme un nou estudi de la
gestió, basat en el conjunt d'informes i accions dutes a terme per la Intervenció
General i la resta d'àrees competents en el control i fiscalització del Poliesportiu
Sergio Manzano, i que es valori i facin propostes en benefici dels abonats i del
servei que es presta per tal de garantir la viabilitat de la gestió del poliesportiu.
SEGON.- Que el conjunt de Grups Municipals del consistori siguin coneixedors
d'aquest informe, de les mesures adoptades i les que es proposin, entre elles, la
possibilitat de gestionar directament el Poliesportiu Sergio Manzano.
TERCER.- Mentrestant, que l'ajuntament procedeixi a efectuar les obres de millora
del poliesportiu pel que fa referència a l'estructura de vidre que envolta el recinte de
la piscina, revisar el sostre de policarbonat i el seu possible canvi, revisar el
deficient servei d'aigua calenta sanitària, entre d'altres qüestions, ja que actualment
les deficiències estructurals que pateixen provoquen una despesa excessiva; que
un cop solucionades significarien una millora important en estalvi econòmic i
energètic.

PER FER PÚBLICA “L’AGENDA ÚNICA” DEL GOVERN
MOCIÓ 7.MUNICIPAL I MILLORAR AIXÍ LA PARTICIPACIÓ, LA TRANSPARÈNCIA I LA
DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT DE LA CIUTAT.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
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MOCIONS INDIVIDUALS

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya, números 8 i 9, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació, Sr. García Mompel i Sr. Husillos, es reparteixen el
temps.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bé, en aquesta primera moció que presentem el grup socialista, volem remarcar el
paper dels ajuntaments en aquesta crisi, volem cridar a la resta d’administracions a
fer un acord estable en les administracions locals com a primera trinxera d’aquestes
desigualtats que hem patit d’una manera important. Les polítiques de proximitat
més útils han estat les que han dut a terme els ajuntaments i les administracions
locals.
Novament s’ha de prioritzar la recuperació d’una sèrie de drets que s’han anat
perdent al llarg de les polítiques d’ajust que han portat a terme els governs durant
aquests últims anys, no només els governs autonòmics i estatals, sinó també els
governs de la Unió Europea. Els ajuntaments, moltes vegades sense recursos
suficients, han posat en funcionament aquest tipus de polítiques i prestacions de
serveis bàsics.
Han agreujat el tema algunes reformes de caràcter legislatiu, respecte de les
administracions locals, el tema competencial, el tema de finançament, etc. Per tant,
els municipis reivindiquem un finançament just i unes competències adequades.
Per portar a terme aquestes polítiques d’igualtat, proposem una sèrie d’acords:
Primer, demanar explícitament al govern d’Espanya i al de la Generalitat suport
explícit, com dic, i taxat econòmicament i legalment en els següents punts:
Lluitar contra l’atur i per unes condicions laborals dignes: el Foment de l’ocupació, la
implicació política per a la millora de les condicions socials, salarials i de seguretat
dels treballadors; la promoció de taules d’ocupació local, combatent l’exclusió dels
col·lectius més desafavorits al mercat laboral.
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Avançar cap a un model de desenvolupament que tingui com a objectiu el
creixement de la igualtat i la sostenibilitat.
Punt número 3, enfortir la relació entre famílies i infants, evitant desnonaments,
incorporant-los a programes d’habitatge públic i d'orientació laboral, garantir un àpat
a tots els nens, al menys un àpat al dia.
Treballar perquè les famílies tinguin una llar en el cas de ser desnonades, modificar
legalment aquells aspectes que puguin afavorir aquest reallotjament, continuar amb
les oficines municipals de l’habitatge, això vol dir finançar-les en quantitat suficient.
Les entitats financeres posin a disposició pisos buits, tal i com s’està demanant,
oferint-los per lloguer social.
Cinquè punt, crear o incrementar el Fons de Contingència Social per a necessitats
bàsiques com menjar, roba, subministraments o salut.
Punt número 6, incorporar la perspectiva de gènere en totes les actuacions de
caràcter municipal.
Número 7, garantir les taules locals de coordinació per la inclusió, amb la
participació dels agents del territori.
Número 8, garantir els subministres, com dèiem abans, com un dret bàsic,
constituint les taules i els fons de pobresa energètica.
Número 9, treballar pel desplegament del serveis de promoció de l’autonomia
personal, no podem oblidar la gran quantitat de gent gran, per sort, que tenim a la
població local. Atendre l’atenció integral sociosanitària, en aquest moment gran part
del problema de la dependència ha estat el poc desenvolupament que ha tingut.
Número 10, adaptar la ciutat i fer-la accessible, a tots els municipis, evidentment,
però en el que resta de la nostra ciutat, amb suport supramunicipal, com s’ha estat
fent fins ara.
Número 11, assolir la participació de l’administració municipal en la gestió sanitària
del territori, necessitem participar en la concepció del model sanitari del territori,
sobretot en l’atenció primària de proximitat, mantenint els serveis i el personal,
refusant el copagament i en la transparència en les llistes d’espera.
Número 12, treballar l’educació amb la participació de l’administració local en el
disseny de les etapes educatives i les necessitats del territori. Parlem del fracàs
escolar i aquí ha d’estar plenament integrada l’opinió de l’administració local.
Número 13, fer de la cultura un valor públic cohesió social.
Número 14, apostar per la sostenibilitat i la mobilitat urbana.
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Número 15, impulsar l’equilibri territorial atenent a les necessitats específiques de
totes les parts del territori.
Número 16, demanar un ple monogràfic sobre emergència social i reactivació
econòmica al Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats.
Finalment dir-los que ens agradaria que ens donessin suport a aquesta moció, que
en el seu caràcter és generalista, però que posa les bases per poder demanar als
respectius governs el que dèiem al principi, transparència en el finançament i
competències clares i pròpies. Traslladar la moció finalment als grups parlamentaris
del Congrés, al President de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris
del Parlament i als presidents i als grups municipals de les diputacions i les entitats
municipalistes.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Bé, la moció segona que el Partit dels Socialistes de Catalunya sotmetem a la
consideració de la resta de grups, doncs és que proposem que l’ajuntament
s’afegeixi, se sumi, a la xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, nenes i nens,
destinats a la prostitució. Bé, la moció està aquí, suposo que la majoria de regidors i
regidores heu tingut temps de mirar-la, de llegir-la, de valorar-la, per tant, no
repetiré els arguments exposats, però sí que em permetré i em permetreu, doncs
resumir perquè portem aquesta moció. Principalment per tres motius, considerem
que la prostitució és una forma d’explotació que ha de ser abolida i no pas una
professió, perquè legitimar-la de qualsevol manera, legitima implícitament també les
relacions patriarcals, i perquè qüestiona l’educació per a la igualtat. Podríem trobarne molts altres, però considero que només aquests tres pilars ja parlen per si
mateixos de la importància, en fi, de la moció, de les propostes que s’hi contenen.
I, en qualsevol cas, a banda d’aquestes consideracions, també n’hi ha una sèrie de
compromisos els quals sotmetem a consideració i que l’equip de govern estaria en
disposició de tirar-los endavant, com és, a banda de sumar-nos a la xarxa, doncs
dissenyar una campanya per sensibilitzar i convèncer a la població que la
prostitució és un altre tipus de violència de gènere i fomenta l’explotació sexual de
les dones; visibilitzant el denominat client per tal de començar a invertir la càrrega
de la prova, per dir-ho d’alguna manera; plantejar a la resta de governs que tenen
més competències que no pas un ajuntament, evidentment, doncs principalment el
govern central i a la comunitat autònoma a la Generalitat, per tal que s’apliqui
realment la Llei que en alguns casos ja en tenim i força desenvolupada, però
demanar-ne la implementació de recursos; col·laborar també amb la resta
d’administracions, per tal d’anar configurant un marc legal que protegeixi a la dona
explotada i que d’alguna manera comenci a perseguir al client i també, perquè no
dir-ho, al proxeneta amb molta més contundència de la que habitualment, doncs se
sol fer; i bé, d’altres acords i compromisos, però d’alguna manera resumits
principalment en aquests.
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Per aquests motius els hi demanem el seu vot favorable, per tal que l’ajuntament
ens puguem adherir a la xarxa referida. Gràcies.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de totes dues.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, en relació a la primera, la veritat és que se’ns fa difícil entendre quina és la
motivació del PSC a l’hora de presentar aquesta moció. Compartim bona part dels
pressupòsits i dels punts presentats al primer acord, però al mateix temps no
acabem d’entendre com és que la mateixa força política que presenta aquesta
moció i que des de fa molts anys ostenta el govern municipal, no només no aplica
aquests paràmetres en la seva gestió política quotidiana, sinó que presenta
propostes absolutament contràries a molts dels acords de la pròpia crida, crida
aquesta per la igualtat al món municipal.
Intentant no allargar-nos gaire, si que ens agradaria rellegir alguns dels acords per
tal de contrastar el seu contingut amb la pràctica habitual del PSC al govern de la
nostra ciutat. Algunes de les contradiccions que nosaltres hem trobat en alguns dels
punts, seria per exemple el punt 2 que diu: avançar cap a un model de
desenvolupament econòmic dels municipis que faci possible combatre desigualtats i
crear les condicions per a un creixement sostenible i respectuós amb el
mediambient, bé ¿amb la construcció de nous grans hotels, amb el
desenvolupament del PDU Granvia-Llobregat, i tota la construcció i especulació
urbanística que aquest hi porta associada? Serà amb això?
En el tres, per exemple, que diu: enfortir les famílies i protegir els infants per evitar
els desnonaments d'habitatges a famílies amb infants i prioritzar la seva
incorporació en programes d'habitatge públic. I el quatre que diu: treballar perquè
cap família estigui sense llar i cap llar sense família. Bé, han trigat dos anys, aquest
govern ha trigat dos anys des de l’aprovació de la moció per multar als bancs amb
pisos buits, a començar a amenaçar a aquesta banca públicament simplement de
l’aplicació de la Llei 24/2015, els amenacen d’això, que compliran la Llei.
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En el punt cinc que diu: lluitar contra les desigualtats, combatre la pobresa i
l'exclusió, crear o incrementar el Fons de Contingència Social municipal que
garanteixi poder cobrir les necessitats bàsiques com alimentació, roba,
subministraments. I el punt 6 que diu, perdó i el punt 8 que proposa garantir l’aigua,
la llum i el gas, garantir aquests drets bàsics, constituir les taules i els fons de
pobresa energètica amb la implicació de tots els agents involucrats. Bé, tots els
presents sabem qui i com es va forçar la campanya del govern de finals d’any 2015,
l’Hospitalet sense talls, tots sabem que va ser Jordi Évole, ningú més, i les entitats i
col·lectius de la ciutat, preocupats per la pobresa energètica i l’emissió d’un
Salvados al barri del Gornal, els que van forçar fer aflorar una companya que fins
una setmana abans no existia, simplement no existia, una campanya pública que no
existia, del govern.
El punt sis que diu: incorporar sempre la perspectiva de gènere en totes les
actuacions municipals, bé, recordem la mobilització de finals de l’any passat,
mobilització per l’actual discriminació salarial de gènere, en els treballadors i
treballadores, sobretot les treballadores d’aquest ajuntament, denunciada pels
sindicats CCOO i CATAC-IAC, i la no implementació del Pla d’Igualtat acordat a
l’actual conveni en vigor.
O per exemple el punt tretze, quan diu: fer de la cultura un valor públic de proximitat
i accessible per a tothom, com podem comprovar cada cop que el govern ens parla
en públic del projecte, per exemple, del districte cultura, la cultura sempre entesa i
argumentada, sempre en termes econòmics.
En relació, per exemple, al punt catorze, quan ens diuen: apostar per la
sostenibilitat, un urbanisme compromès, que lluiti per una millor qualitat de vida i
contra les desigualtats, treballar per pal·liar els efectes del canvi climàtic amb una
mobilitat més sostenible, amb preferència per a vianants i sobretot per a la bicicleta.
Bé, parlem, si voleu, parlem del Pla director de la bicicleta, aprovat l’any 2006, del
pla de Mobilitat o de la moció aprovada el passat mes d’octubre, per aquest mateix
Ple i ens agradaria saber quin seria l’estat d’implementació de tot plegat ara mateix,
des de l’octubre de l’any passat i des del 2006 el Pla director de la bicicleta.
Bé, en relació, per exemple, també al quinze: impulsar l’equilibri territorial amb una
política activa d’atenció a les necessitats dels petits municipis, reforçant el sector
agroalimentari de proximitat, el turisme rural i la preservació del sòl agrari, bé,
doncs en això estem totalment d’acord, per això demanem integrar la zona de Cal
Trabal al Parc Agrari del Baix Llobregat. Em sembla que no és la proposta que fa el
govern, ni que feia l’anterior govern.
Bé, entenem, per tant, que es tracta sobretot d’una declaració de bones intencions
per part del Partit dels Socialistes de Catalunya, que ens porta al ple per aprovar-la i
per complir-la esperem que també, hi votarem a favor i durant els propers tres anys
i mig ens comprometem i els hi anirem recordant la literalitat de cadascun dels
acords presentats avui en aquesta moció.
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En relació a la moció número 9, també la votarem a favor, deixant molt clar que ho
fem basant-nos en la formulació del títol de la moció que diu: lliure del tràfic de
dones, nenes i nens, destinats a la prostitució. Bé, des d’aquest grup municipal som
totalment contraris al tràfic de persones, un altre debat per nosaltres seria
l'equiparació constant que fa el text de la moció entre el tràfic de persones i la
prostitució en general, equiparant constantment, a la part expositiva de la moció, el
tràfic amb la prostitució, com si fos impossible, absolutament impossible, acceptar ni
tal sols imaginar, que algú exerceix la prostitució de manera absolutament lliure i
voluntària, però aquest seria un altre debat pensem, creiem que seria un altre
debat, i per això votarem a favor.
De totes maneres recomanem un parell d'exemples de col·lectius k posen en
qüestió tot el discurs de l'abolicionisme, els recomanem simplement, un podria ser
el “Colectivo Hetaira” i un altre podria ser el “Col·lectiu de prostitutes indignades de
Barcelona”, un exemple claríssim d’aquest discurs podria ser la P.E., que és una
feminista, treballadora sexual i consellera de la CUP-Capgirem Barcelona, al
districte de Ciutat Vella. Sentint-la en declaracions seves, llegint-la potser podríem
entrar en aquest debat amb fonament un altre dia.
Votarem a favor d'afegir-nos a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nens i
nenes destinats a la prostitució i ho farem perquè creiem fermament en l’eradicació
del tràfic de persones, destinades a la prostitució, tot i que detectem una clara
manca de concreció en els acords 5 i 6, relatius a proveir de fons per a serveis
socials integrals, adreçats a deixar la prostitució i eradicar la precarietat laboral i les
condicions d’explotació. Des del grup CUP-Poble Actiu demanem al govern local
que es defineixin les mesures concretes per oferir els serveis socials integrals per a
l’eradicació de la prostitució provocada pel tràfic de persones. També demanem
que es comprometin a incrementar les ajudes i els recursos socials per a serveis
públics i programes adreçats a les dones, com ha fet Suècia o com està fent Suècia
des de 2001.
No volem que aquesta moció tingui caràcter propagandístic mitjançant la defensa
de l’abolició de la prostitució, reclamem mesures concretes i ajudes especials per a
dones en risc d’exclusió i famílies monoparentals que pateixen aquestes
precarietats del món laboral. Volem compromisos concrets i que es deixin
d’aprofitar en nom de la igualtat, dels feminismes, de totes les dones de la ciutat.
Per altra banda, esperem que l’Ajuntament es posi en marxa amb la publicació de
les dades sobre violències vers les dones de l’Hospitalet, realitzi estudis sobre la
situació de les famílies monoparentals i comenci a fer visibles, amb números clars,
la realitat social i econòmica de moltes famílies de la nostra ciutat. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, en resposta la moció per una crida per a la igualtat al món municipal, com s’ha
demostrat en les darreres setmanes, amb la investidura de Carles Puigdemont es
demostra la importància del municipalisme per als convergents. La gestió municipal
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és cabdal en la prestació de serveis, sobretot en les grans ciutats com l'Hospitalet,
on es gestionen pressupostos dels que depenen moltes famílies amb necessitats.

Aquesta moció exposa tot un seguit de punts demanant suport econòmic a la
Generalitat i al govern espanyol, però sense especificar en cap moment cap
projecte concret. Tenint en compte les dificultats econòmiques que tots els nivells
de l’administració estan patint, caldria presentar propostes clares, actuacions
concretes que permetin millorar la qualitat de vida dels habitants de l’Hospitalet.

Nosaltres sempre estem a favor d’avançar cap a una ciutat millor, però amb seny i
entenent les dificultats de cada moment. Recordo, doncs, que aquestes dificultats
per les quals estem passant, serien molt més fàcils si disposéssim dels nostres
propis recursos i per aconseguir-ho la millor eina és la independència. Amb la
independència seria molt més fàcil donar nous serveis i millorar els existents i, per
tant, aconseguir un progrés per als hospitalencs.
Així, ens veiem obligats a abstenir-nos, donat la falta de concreció en les propostes
presentades a la moció, que d’alguna manera enganya a la ciutadania amb unes
propostes que difícilment es podran dur a terme fins no haver sortit completament
de la crisi econòmica.
Acabo recordant als companys del grup dels Socialistes que els Reis Mags ja van
passar amb els regals el dia 6 de gener, potser els hi haurien de presentar la carta
l’any vinent en una situació econòmica més favorable. Perquè recordo que també
estan governant en aquesta ciutat de sempre i sempre s’han pogut fer coses en
aquesta ciutat en la qual vostès no s’hi han sumat i ara ens demanen certes coses.
En la moció número 9, moció per afegir-se ala xarxa de ciutats lliures del tràfic de
dones, nenes i nens destinats a la prostitució, fa pocs mesos que veiem com la
premsa relacionava el nom de la nostra ciutat amb una operació duta a terme pels
Mossos d’Esquadra, per fer caure una xarxa que explotava dones per obligar-les a
dedicar-se a la prostitució. Aquest fet evidencia que el tràfic de dones, infants i
homes destinats a la prostitució, és una realitat i que, a més a més, ens toca de ben
a prop. Però el nostre vot a favor d’aquesta moció no només s’explica per aquest
motiu, doncs entenem que la ciutat de l’Hospitalet, per la seva importància, ha
d’afegir-se a totes les causes que estiguin relacionades amb la defensa dels drets
de les persones.
Dit això, també ens veiem obligats a fer un petit comentari al respecte de la
prostitució a la ciutat i és el següent: està molt bé afegir-se a aquesta xarxa de
ciutats lliures del tràfic de dones i és fantàstic el fet de fer una campanya informativa
i educativa, però també seria molt important que des d’aquest ajuntament ens
poséssim “manos a la obra” i comencéssim a actuar en contra d’aquells prostíbuls
clandestins que existeixen i funcionen a la ciutat.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Votarem a favor de la moció número 9 i sobre la número 8 també votarem a favor,
tot i que no compartim alguns dels atesos d’aquesta moció, i compartim la
declaració de principis que es fa en l’àmbit del municipalisme, i també dir que
algunes de les mesures que es manifesten en aquesta moció, ja estan incorporades
dins del pla de xoc que ha acordat el Parlament de Catalunya entre Convergència
Democràtica, Esquerra Republicana i la CUP.
Hi ha consideracions que s’obvien en aquesta moció que és la manca de
finançament de la Generalitat, un finançament injust que pateix Catalunya, un Estat
que ofega econòmicament a la Generalitat i, a més a més, ens marca un dèficit amb
un repartiment injust que encara escanya més a les comunitats autònomes. Aquest
ofegament econòmic de la Generalitat repercuteix als nostres municipis, municipis
de tots els colors polítics, governats per diferents forces polítiques, ja siguin
d’Esquerra, del Partit Socialista, de Convergència o Iniciativa, que han de destinar
recursos municipal per tirar endavant polítiques socials i donar cobertura a les
necessitats dels ciutadans.
Jo lamento que el Partit dels Socialistes, quan governava a l’Estat Espanyol, no fos
capaç de promoure una Llei de finançament justa pels municipis. I també lamento
que el PSOE mai hagi fet un model de finançament just per Catalunya, en el qual
hem vist moltes vegades que la demanda del concert econòmic que ha plantejat
Catalunya, el Partit dels Socialistes sempre s’ha negat a donar-lo al nostre país,
però sempre l’ha defensat a nivell del País Basc.
Per tant, per tenir un model de finançament just pels nostres municipis, el que
necessitem és gestionar tots els nostres recursos econòmics des de Catalunya. I
aquest és el camí que ha iniciat Catalunya, el de construir les estructures d’Estat
per fer possible en 18 mesos proclamar la república catalana. Perquè nosaltres
volem una república catalana per tenir un nou finançament just pels nostres pobles i
ciutats, per no tenir reformes laborals com les que va aprovar el Partit dels
Socialistes o el Partit Popular. I també volem una república catalana, perquè no
volem tenir un estat que ens porti al Tribunal Constitucional per anul·lar, per
exemple, el decret de la pobresa energètica o la dació en pagament.
En fi, volem la república catalana per tenir tots els nostres recursos econòmics i
invertir-los en polítiques a favor de les persones, en la sanitat, en l’educació, en les
polítiques d’atenció a les persones i lluitar contra les desigualtats i també per tenir
un model de finançament just pels nostres pobles i ciutats.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bien, la moción del Partido Socialista no sé si es un corta-pega del programa del
PSC de las últimas elecciones o es una moción de esas que se presentan en
cadena en todos los municipios o la carta de los Reyes retrasada.
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Son 16 puntos en los que ustedes nos exponen las necesidades y entendemos que
a nuestro parecer se han olvidado un punto muy importante, y es el de promover
una asociación municipal por la unidad de España, vemos que ese punto como
ustedes no lo tienen muy claro, pues entonces han evitado pronunciarse.
Hablan de menosprecio del gobierno de la Generalitat y del gobierno de España,
pero es hipócrita decirlo, cuando ustedes han gobernado tanto en el gobierno de
España como en el gobierno de la Generalitat, y en ningún momento se mejoraron
esas situaciones que ahora mismo están ustedes denunciando.
Además, todos recordaremos como el Partido Socialista e incluso nuestra alcaldesa
Núria Marín, se quejaba años atrás de tener que hacer frente a competencias
impropias, injustamente, y el ayuntamiento se veía obligado a hacer frente, de
manera obligatoria, a una serie de necesidades que sufrían los ciudadanos, cuando
no tenía ningún tipo de obligación. Ahora eso se ha regularizado y siempre se
pueden ejercer, siempre que haya un convenio con la administración, pues ahora
también se quejan.
La moción habla también de que los ayuntamientos se han convertido en
instituciones de segunda, que yo sepa Hospitalet es la segunda ciudad de
Cataluña, sí que es verdad que muchas veces pagamos impuestos de primera y
recibimos servicios de segunda, pero en cualquier caso, nosotros entendemos que
depende de cada uno, del alcalde, de cada uno de los alcaldes y cada uno de los
gobiernos municipales, el poner más empeño o no a la hora de priorizar las políticas
municipales.
A nuestro entender el gobierno de España, el gobierno de Mariano Rajoy, está
llevando a cabo todas las necesidades y está intentando solucionar las necesidades
de los ciudadanos en la medida que los recursos lo permiten. En cualquier caso,
nosotros entendemos que hay puntos en la moción, como ustedes hablan por
ejemplo de la sensibilidad, de las familias y demás, no sabemos si el tema del IBI,
por ejemplo, finalmente no bajar el IBI, pues eso responde también a una necesidad
de los ciudadanos de Hospitalet y ayudarles.
En cualquier caso también ustedes hablan “dels desnonaments del habitatges”,
habrá que recordarle la época de la Sra. Chacón, cuando aprobó el desahucio
exprés. También hablan ustedes, por ejemplo, del urbanismo sostenible y el
urbanismo comprometido, y preguntarle si el urbanismo comprometido es Cal
Trabal por ejemplo. O ustedes también hablan del turismo rural, y entonces yo ya
me he perdido, porque en principio yo lo que pensaba era que hablábamos de
turismo deportivo en la ciudad de Hospitalet, ahora parece que también vamos por
el turismo rural.
En cualquier caso, nos parece menospreciar a los diputados nacionales, aquí
tenemos una presente, y a los diputados en el Parlament de Cataluña, cuando se
está pidiendo desde aquí que se lleve a cabo un Pleno monográfico para debatir
temas sociales y económicos, cuando ustedes tienen representantes, tanto en el
Parlament de Cataluña, como en el Congreso de los Diputados.
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En cualquier caso, como decía, nosotros nos vamos a abstener y esperamos
ansiosos a ver si en el futuro gobierno, a ver si las negociaciones van como ustedes
quieren y el Sr. Pedro Sánchez, pues finalmente llega a la Moncloa, y entonces
pues todo esto se hará realidad en un periquete, tantas cosas de manera contraria
a como se hizo en la época de Felipe González o en la época del Sr. Zapatero o la
época de Montilla o Maragall, que no atendieron estas propias reivindicaciones que
ustedes ahora demandan. Gracias.
Perdón, perdón, me falta la moción sobre la prostitución, voy a ello. Primero decir
que por supuesto estamos en contra del tráfico de mujeres, el tráfico de niños, para
la prostitución y para cualquier otro fin, evidentemente. Con la trata, no hay trato y
hay que tener, evidentemente, tolerancia cero. Por eso, cuando hemos tenido
responsabilidades de gobierno, como es el caso de Castelldefels, pues nosotros
nos marcamos como una de las prioridades, pues cerrar el Saratoga y el Riviera,
porque era indignante y vergonzoso que la ciudad de Castelldefels, en ese caso,
pues se conociera por los dos prostíbulos que tenía.
Por otra parte, la existencia de mafias es una realidad que tenemos que combatir
desde todas las instituciones, para conseguir erradicarlas entre todos. ¿Cómo
pueden desde el PSC, en este caso desde el gobierno municipal, ayudar a combatir
este problema? Pues nosotros lo que instamos también al gobierno local es a que
inicie una serie de inspecciones en la ciudad de Hospitalet, porque según nos
cuentan vecinos, pues hay lugares, casas, pisos, en los que se está llevando a
cabo, pues una serie de actividades de prostitución en las que los vecinos se
quejan y entonces…por ejemplo en el barrio de Collblanc, en el barrio de Jansana,
y entonces pues yo creo que una de las mejores medidas para contribuir a erradicar
todo esto, es ampliar las inspecciones y verificar si realmente se limita a un rumor
vecinal o realmente hay fundamento suficiente como para que el ayuntamiento,
coordinado con la Generalitat, con los mossos d’esquadra, pues puedan actuar de
manera tajante.
En cualquier caso, nosotros lo que queremos y vemos con buenos ojos es el
cambio de criterio del Partido Socialista, porque ustedes ahora hablan de que la
prostitución es una forma de explotación que tiene que ser abolida y una profesión
que no puede ser reglamentada y entonces, claro, pues nosotros nos alegramos,
porque cuando ustedes gobernaron el tripartit en la época de la Sra. Montserrat
Tura o el Sr. Jordi Hereu, en el ayuntamiento de Barcelona, que tuvimos los
barceloneses y en general todos los del área metropolitana, tuvimos el problema de
la prostitución en el barrio de Ciutat Vella, en la Boquería, pues las soluciones tanto
de la Sra. Tura, como del Sr. Hereu, era legalizar la prostitución, con lo cual
nosotros ahora, pues nos alegramos que el Partido Socialista finalmente cambie de
criterio y entonces pues venga a las tesis, en este caso, de que con este tipo de
actividades no se puede ni actuar de manera coordinada, ni mucho menos
legalizarla.
Por tanto, para nosotros cualquier cosa que vaya en este sentido, nosotros
votaremos a favor y, por tanto, lo haremos. Muchas gracias.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció número 8, moció per una crida per la igualtat al món municipal,
Canviem l'Hospitalet votarem a favor, per tot i això farem alguns comentaris.
Votarem a favor pel que es diu i proposa, però des de la coherència de l’acció
política del nostre espai polític volem recordar-li al Partit dels Socialistes de
Catalunya-PSOE que vostès també han assumit i han practicat retallades i
polítiques que generen més desigualtats. Vostès van impulsar polítiques per la
regularització de les finances i del control del capital, han reduït la pressió
impositiva als que més tenen i abaratint l’acomiadament i han allargat l’edat de
jubilació. No val dir tot que el govern central actualment ha menystingut als
municipis, quan vostès han governat a l’Estat durant més de 20 anys, amb govern
de Felipe Gonzalez i José Luis Rodríguez Zapatero, i no han solventat tampoc la
falta de finançament dels ajuntaments.
Creiem que el conjunt de la moció és positiva, però creiem novament que té un to
oportunista, com varen fer recentment amb el tema dels ascensors de l’”Apeadero
de Bellvitge”, quan de fons hi havia el debat sobre el compromís no fet o no
cristal·litzat que el Sr. Zapatero i en el seu moment l’exalcalde Celestino Corbacho,
van fer amb el conjunt de la ciutat pel soterrament de les vies, especialment la línea
Vilanova.
Tampoc trobem coherent demanar un règim competencial ample, quan vostès, en
aquell fatídic agost de 2012, van modificar la Constitució per via exprés, que podem
entendre com un cop d’estat de les finances internacionals i de la Troika Europea
contra la sobirania d’un país, d’un estat, i van passar per davant de drets i
conquestes socials, de l’autonomia pròpiament dels ajuntaments, de drets
conquerits i reconeguts dels pensionistes, d’aturats, de desnonats, d’empobrits en
general.
Votarem a favor, insisteixo, però igual que anuncien vostès a la moció que cal
polítiques de foment de l’ocupació, de millora de polítiques salarials, de promoció de
taules d’ocupació, etc, els hi preguntem si això es concreta amb un conveni amb el
Gremi d’Hotelers, sense consultar o discutir-ho amb agents socials i econòmics de
la ciutat, quan parlem de futur de la ciutat. Sabem el que també porten aquests
sectors, a part de “pelotazos” en la venda de terrenys i en la construcció dels hotels,
precarietat laboral, baixos salaris, explotació, retallada de drets laborals i sindicals
dels treballadores i treballadores, i preguntem si aquest model també és coherent
amb l’acord que es proposa en l’acord segon d’aquesta moció.
Tot i així, votarem a favor de tots els acords, que no es desnoni, per suposat, que
no desnoni ningú i que tampoc s’ordeni ni a la guàrdia urbana, ja sigui amb
protocols propis o externs, a fer una feina que no li correspon o que no es doti dels
recursos suficients a serveis socials o no hi hagi o sí hi hagi voluntat política
necessària o la capacitat executiva real, perquè funcioni la taula de l’habitatge, i no
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quedi ningú al carrer mentre hi ha centenars de pisos buits de les entitats
financeres, de fons d’inversió i de la SAREB a la ciutat, tot i així, votarem a favor.
Però hem de tenir la memòria per davant, vostès van aprovar, juntament amb
d’altres partits, la Llei de la reforma de les Caixes d’Estalvi per poder convertir-les
en bancs i també van votar, junt amb el Partit Popular, contra la dació en pagament,
fins i tot la seva actual cap de llista a les darreres eleccions generals es jactava
d’impulsar el “desahuci” exprés.
Tot i així, votarem a favor de les taules de coordinació per la inclusió social, que
funcionin millor o pitjor, però que funcionin al nostre municipi. Votarem a favor de
blindar la sanitat pública, i estarem recollint signatures i concentrant-nos fins que
s’aturi aquest barbàrie encoberta i silenciada, perquè les retallades maten, però
també hem de recordar-los que vostès al govern d’Espanya, no al govern
d’Espanya, però com força fonamental a nivell de l’Estat, van votar la Llei 15/1997
que va autoritzar la participació d’empreses privades en la gestió del sistema
sanitari i “de aquellos lodos, de aquellos polvos, estos lodos.”
Per això volem a l’ajuntament, el nostre, al capdavant de les reivindicacions i per
això votarem a favor de l’acord 14 i 15, perquè volem ja el Pla de Mobilitat i d’usos
de la Bicicleta, i perquè volem salvaguardar la zona de Cal Trabal com a zona
agrícola i conservar Can Rigal, i que el nostre Pi bicentenari continuï contemplant la
historia de la nostra ciutat, com testimoni mut i noble del pas del temps.

Per tot això votarem a favor, però per tot això demanem coherència en desenes i
desenes de qüestions que depenen de la nostra competència, de la competència
municipal, i del model que estan impulsant a la ciutat. Per tot això els animem a
defensar aquesta bateria de propostes per impulsar un govern del canvi a l’Estat i
de progrés a la ciutat i que entre tots i totes recuperem drets que s’han perdut i que
canviïn les prioritats polítiques, entre elles la de reconèixer el paper del món local,
del conjunt de treballadors i treballadores municipals com eix fonamental d’una
societat més cohesionada, plural, lliure i justa.

Essent les 18.16 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa a la moció número 9, votarem a favor i ens abstindrem del acords 2 i 4.
Si fos el títol de la moció l’objecte d’aquesta, estaríem d’acord segurament, però
com que el cos de la moció no parla del títol, sinó que parla de la prostitució en
general, doncs hem de tenir coses a dir.
Aquesta xarxa és una iniciativa del Movimiento Democrático de Mujeres que es
centrava en la defensa dels drets humans i en l’eradicació del tràfic de persones
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amb fins d’explotació sexual, per això considerem que aquest tema de la prostitució
del que s’està parlant a la moció, en general, no es parla només de l’explotació de
dones per tràfic, sinó que es parla de la prostitució en general, no hi estem d’acord.
Parla només de dones sense tenir en compte els diferents tipus de prostitució i les
iguala a totes, i les solucions són diferents per a cada col·lectiu que treballa l’àmbit
sexual, dones, homes, transsexuals, joves, persones migrades, persones amb
drogodependència, n’hi ha moltes situacions diferents. I l’aborda a sobre des de
posicionaments on no hi ha consens entre les entitats que defensen els drets de les
dones, ni el moviment feminista, ni els grups polítics, ni ningú està d’acord, no hi ha
consens sobre aquest tema. Al text expositiu trobem un ús de la via institucional per
actuar sense consens i confrontar les posicions regulacionistes i abolicionistes.
Declarar el nostre municipi com a ciutat lliure del tràfic de dones, nenes i nens amb
fins d’explotació sexual, així com contribuir a l’eradicació de l’explotació sexual, és
una acció amb la que existeix un consens unànime i que votarem a favor,
òbviament. Però si es busca el consens en aquesta moció, s’hauria de parlar només
d’explotació sexual i evitar aquesta confrontació que es fa entre els models
d’abordar la prostitució voluntària, no aprofitar la lluita de l’explotació sexual per
imposar un model que no compta amb un consell ni social, ni polític, ni jurídic, ni
feminista.
Cal diferenciar entre l’explotació sexual o prostitució forçada i la prostitució
voluntària que, encara que és minoritària, té altres dimensions que fan diferents les
condicions amb les que s’hi arriba i s’exerceix. Les posicions regulacionistes
defensen la inversió pública en programes que abordin les causes del treball sexual
i ofereixin drets i alternatives a les persones que l’exerceixen per garantir les
oportunitats vitals. Abordar la prostitució voluntària o treball sexual requereix una
perspectiva de gènere i cal posar al centre del debat els drets de les persones, de
les persones que l’exerceixen, partint de la complexitat d’eradicar els intercanvis
sexuals per diners, i tenir en compte la forta demanda i les múltiples formes en que
es dóna.
Des de la defensa, sempre, de les relacions sexuals lliures, hem d’afrontar la
situació actual i la prohibició no soluciona el problema real de les persones que
l’exerceixen actualment. Regularitzar no vol dir considerar bo aquest fenomen, però
sí reconèixer la legitimitat de tothom per decidir quina mena de treball vol fer i que
es faci en condicions de dignitat, llibertat i seguretat. La alegalitat genera
desigualtat, desprotecció, inseguretat i vulneració dels drets de ciutadania, hem
d’aconseguir polítiques d’igualtat d’oportunitats i de justícia social.
Cal treballar per una proposta per definir un model de societat lliure de
discriminacions vers les dones, però també garantir la protecció dels drets
d’aquestes quan les seves pràctiques estan fora de la llei. Els models abolicionistes
no han acabat amb la prostitució, prohibir aquesta activitat i imposar una moralitat
que discrimina a les treballadores sexuals, que assegura que és un treball immoral i
degradant per la dona, és estigmatitzar-les més i no ajuda a millorar la situació en la
que es troben en molts casos.
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Al debat de la prostitució intervé el nostre propi sistema de valors i creences i més
enllà de si és possible o no eradicar la prostitució, la realitat ens reclama, el que
hem de fer és lluitar contra el tràfic i la tracta amb fins d’explotació sexual i impulsar
polítiques públiques locals i els recursos i serveis, per garantir drets a les dones
amb l’objectiu de despatriarcalitzar la societat i eradicar les violències masclistes.

Essent les 18.22 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Moción para “una crida per la igualtat al món municipal”, esto como siempre los
títulos son elocuentes y quién va a decir, no estoy de acuerdo con esto, es
absolutamente imposible que ninguna fuerza política, al margen de su ideología, no
esté de acuerdo con esto, todos creo que trabajamos en la política con las miras de
conseguir un mundo mejor para todo el mundo, no el municipal, sino un mundo
global para todo el mundo mejor.
Y dice, entre muchas cosas de las que explica, y muy bien explicadas por cierto,
primero: “demanar” explícitamente de la Generalitat de Catalunya y del gobierno de
España “suport” para, y luego hay 16 enunciados, 16 puntos, donde si te los lees te
das cuenta de la perfección y al mundo que queríamos ir a parar todos, es
absolutamente imposible abstraerse de estar de acuerdo con lo que se dice aquí,
ningún grupo político será capaz de no votar esto, podrá poner una pega, yo haría
esto, yo haría lo otro, pero, sinceramente, si se leen detenidamente los 16 puntos
tendríamos que concluir que estaríamos, y ojalá se pudieran cumplir, con sólo una
parte importante de los que se cumplieran, andaríamos en un mundo feliz, en un
mundo de “yupi”.
Pero qué pasa, cuál es la consecuencia de estas mociones que generan tanta
ilusión, pues mirad, compañeros, que al final vienen a generar una amplia
frustración, porque es muy complicado que se cumpla, mucho más teniendo en
cuenta las circunstancias que se dan en Cataluña y en España. Aquí, y ya nos lo
decía, a tenor de lo que decía el Sr. Vicepresidente de la Generalitat, Sr.
Junqueras, que las vamos a pasar canutas con el presupuesto que se espera, por
lo tanto, díganme ustedes a mi qué aspiraciones tenemos de que colabore más y
tal, y claro, lo que no nos ha dicho todavía el Sr. Junqueras es que la culpa la tiene
España, pero nos lo va a decir, no tardará mucho. Es decir, en definitiva, entre
todos la mataron y ella sola se murió, esto es lo que viene pasando hace mucho
tiempo en este país, que el uno le pasa la pelota al otro, y tu más, tú tienes más
culpa que yo y al final aquí nadie arrima el hombro para tirar adelante Cataluña y
este país que también es toda España. De manera que yo siento tristeza cuando
veo que estas cosas que son el ideario que cualquier persona, cualquier ciudadano
de bien, tiene para tener una sociedad más justa y más noble hacia delante, al final
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se frustran porque no somos capaces de ponernos en política de acuerdo, y el uno
le echa la culpa al otro.
Pero claro, ahora, aquí, con la tierra prometida que nos va a llegar, y digo esto,
porque el Sr. Antoni García acaba de hacer una intervención y, obviamente, ha
metido la cucharada como siempre, y yo tengo que decirle lo que pienso también de
esto, creo sinceramente que ya estamos todos salvados, con la nueva república
catalana aquí no va a haber problemas, pero mire usted, mientras tanto, mientras
hemos perdido el tiempo en este viaje a Ítaca, que ya veremos dónde desembarca,
la Generalitat, con el gobierno de los que piensan como ustedes, ha metido nada
menos que 30.000 millones más de deuda pública, pero la culpa la tiene España,
quien ha gestionado los presupuestos ha sido España. Mire usted, estamos en
68.000 millones de euros de deuda pública, va a ser complicado, va a ser
complicado que si “esdevé en un estat”, bueno, libre, este estado idílico que
ustedes dicen, al final podamos tirar con esa carga que tenemos encima.
Miren ustedes, yo, como no puede de otra manera y porque me genera ilusión y lo
que espero es que no me genere frustración al final, voy a votar, como no puede
ser de otra manera, a favor, como creo que cualquier persona y hombre de bien, al
margen de sus ideas políticas, debe hacerlo. En cualquier caso, yo quiero hacer un
llamamiento aquí al nuevo gobierno de la Generalitat, que se dé cuenta que las
competencias que tiene son tan importantes para los ayuntamientos, que cumpla
simplemente con las competencias que tiene de mandar el dinero que debe mandar
a los ayuntamientos, que no solamente sean brindis al sol, diciendo y haciendo
decretos contra la pobreza, vamos a poner tantos millones y luego nos está
diciendo ya el Sr. Junqueras que ya parece ser que el presupuesto prevé que le van
a faltar 6.600 millones de euros, eso está diciendo, pero claro, reitero otra vez, la
culpa será de España seguramente, la mala gestión que hacemos nosotros, la
culpa la tendrá España, que alguna tendrá, pero yo creo que toda no.
Por lo tanto, vamos a ver si empezamos a hacer discursos coherentes, vamos a ver
si nos dejamos de hacer politiqueo y nos dedicamos a los ciudadanos de una vez
por todas, y que lo que decimos en estas mociones nos lo creamos y lo
defendamos en todos los sitios. No les voy a cansar más, votaremos a favor, como
no puede ser de otra manera. La otra va a ser el Sr. Rainaldo el que la va a
defender, la número 9.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
En relación con la moción número 9, en primer lugar y para que no se pueda hacer
un uso torticero de la posición del grupo municipal Ciudadanos, queremos dejar
claro, sin lugar a dudas, que estamos absolutamente en contra de cualquier tráfico
de mujeres, niños y niñas, para el ejercicio de la prostitución, me extrañaría oír
cualquier otra posición cuando estamos hablando de conductas tan tipificadas en el
código penal y sancionadas con penas de cárcel, pero bueno. Para que vean que
no pretendemos ocultar la gravedad de la problemática, que sólo aparece en el
título de esta moción exclusivamente, según la ONG Anesvad que cita diversos
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estudios, 8 de cada 10 mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacer
contra su voluntad, este comercio sexual forzado está perseguido por la Ley penal
española.
Si este fuera el objetivo de la moción, estaríamos completamente de acuerdo, pero
no es así, la moción se centra exclusivamente en la prostitución en general, sin
entrar en matices, con un lenguaje absolutamente sectario, paternalista e hipócrita,
asimila la prostitución a una forma de violencia de género extrema, como si el
actual problema de la violencia de género en España no fuera un problema
importantísimo y vital. Pues nada, ustedes lo mezclan todo y lo diluyen, no hay
ningún problema, esta interpretación nos parece un ejercicio de irresponsabilidad
enorme y esperemos que rectifiquen.
Porque miren, nosotros entendemos que una sociedad democrática se construye
sobre los valores de la libertad, la igualdad, la tolerancia y el respeto de las
minorías y de los marginados. Esto podría ser meramente un juego retórico, si no
fuese porque efectivamente hay una serie de personas, conciudadanos nuestros,
que desean ejercer libremente la prostitución, sabemos que es una minoría, pero
entendemos que lo progresista, que es una de las grandes virtudes de la
democracia, es precisamente el respeto a las minorías y la integración de los
marginados. Por eso, a la hora de legislar y regular sobre la prostitución, no se
puede hacer de espaldas a las personas que han decidido libremente ejercerla.
En una sociedad plural, como la nuestra, a pesar del intento que promueven
ustedes que imponen una visión uniformada y unidimensional en relación a
numerosos temas, y ahora en particular respecto a la prostitución, progresivamente
están surgiendo nuevas visiones defendidas por asociaciones, cooperativas, lobbys
y ONG en defensa de sus intereses, que se suman a otras como Hetaira, Aprosex,
Apram, de más larga tradición. En noviembre de 2013 nació Siler, la primera
cooperativa integrada por prostitutas, fundada por 11 mujeres que ejercen su
trabajo de forma regularizada en Ibiza, de alta en la seguridad social y con
obligaciones fiscales. Se inspiraron en los trabajos de la juez de Lanzarote Gloria
Poyatos, que había demostrado que el proceso para legalizar la prostitución existe,
habiendo conseguido darse ella misma de alta como trabajadora sexual autónoma,
sin problemas.
Otros colectivos de otras comunidades autónomas han empezado a imitar el
modelo de Siler y algunos partidos políticos, entre los que citaré Barcelona en
comú, las CUP y Ciudadanos, y ONG como Amnistía Internacional, se han
pronunciado decididamente a favor de la protección de los derechos de las
trabajadoras sexuales. Lo hemos hecho desde diferente perspectiva, pero
compartiendo la necesidad de dar una cobertura legal y estima propia al libre y
voluntario ejercicio, y sólo en este caso tiene la profesión. Este simple hecho, es
decir, la existencia de diferentes sensibilidades ante el hecho de la prostitución, que
no del tráfico de mujeres, niños y niñas, para el ejercicio de la prostitución, que
todos compartimos que se ha de atacar y erradicar, debería hacerles reflexionar
sobre la complicación de una solución unidimensional, regresiva y represiva, que
propone el abolicionismo de la prostitución, llegando a solicitar la imposición de
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pena para el cliente, al que denominan prostituidor, estigmatizándolo con ese
lenguaje beligerante y absurdo, innecesario de un culpable en su moralina.
En relación con la exigencia al gobierno central para que penalice al cliente, en
forma similar a la normativa sueca, sería conveniente que el PSC meditara sobre
algunas cuestiones. Penalizar al cliente es despreciar la profesión que ejercen libre
y voluntariamente las prostitutas, el paternalismo hipócrita salva a la prostituta de la
errónea visión que tiene de su vida y le impide la libre decisión sobre su cuerpo y su
sexualidad, impide el ejercicio de una profesión cambiando el enfoque de la culpa,
ahora el despreciable es el que posibilita la existencia de la prostitución, el cliente,
pero la consecuencia es la misma, la prostituta erraba antes por inmoral y ahora por
ignorante, lo adecuado, según su propuesta, la propuesta que ustedes formulan, es
que deje la profesión por su imposibilidad para ejercerla.
Por otro lado, el recurso al código penal debería ser la última ratio a la que acudiese
el legislador, esta huída a las normas penales, esta maximización del derecho penal
se enmarca en lo que la doctrina penal denomina derecho penal simbólico,
destinado única y exclusivamente a hacer creer a la ciudadanía que los políticos
dan una respuesta a sus problemas de forma rápida y eficaz, intentando ocultar su
ineptitud o incapacidad para afrontar cualquier problemática, atacando sus causas
desde una perspectiva transversal. En este punto, me gustaría reproducir las
palabras del magistrado R.S.V., que en relación a las propuestas legislativas
penales del gobierno del PSOE en 1995, como recuerdan, la gran reforma del
código penal, resaltó la incapacidad de los socialistas para elaborar alternativas que
impliquen una restricción de la violencia institucional, que es lo que representa el
código penal, en palabras del magistrado progresista, esto evidencia su debilidad
política, su escaso caudal transformador y el vacío estratégico en el que navegan,
parece que no han aprendido mucho desde entonces.
En la parte expositiva y como eje fundamental de todo el argumentario de la
moción, se afirma que ante la prostitución estamos inmersos no sólo en una lucha
económica, sino también en una lucha ideológica…

SRA. ALCALDESSA
Gracias Sr. Ruiz, se le ha acabado el tiempo. Perdón, votan en contra ¿no? Puede
decir el posicionamiento, más que nada la Secretaria nos lo pedía ¿sí? lo dejamos
para luego, de acuerdo. Sr. García Mompel y Sr. Husillos

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bien, era para responder un poco a alguna de las cuestiones que se habían
planteado. A veure, Sr. Christian, no hi ha cap motivació, suposo que la mateixa
que té vostè que normalment té una temptació, jo li diria que una mica en aquest
sentit de moralitzant.
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L’única intenció, simplement, és el benestar col·lectiu, moltes d’aquestes polítiques,
evidentment, les està realitzant aquest ajuntament, no estaria de més documentar
amb números el que fa l’ajuntament, però jo crec que tothom és conscient. A partir
d’aquí, el que estem demanant és un pacte estable perquè les administracions
locals puguin tirar endavant aquest tipus de polítiques. S’han dit moltíssimes coses,
evidentment em pot controlar vostè si el compleixo o no el compleixo, però el
control definitiu, no s’amoïni vostè, que serà dels electors.
Dit això, aquesta moció és una moció que es va aprovar a la Diputació de
Barcelona pels següents grups polítics, Convergència i Unió, Esquerra Republicana
de Catalunya, el PSC, el Partit Popular i Ciutadans, es van abstenir Iniciativa i la
CUP. Evidentment que en la transcripció, quan parlem d’alguna qüestió com és el
turisme rural, no fa referència a la ciutat, entre d’altres coses, perquè no tenim zona
rural a la ciutat, malgrat alguns insisteixen en aquest tema.
Jo estic orgullós de l’herència que he rebut del meu partit, aquest és el partit que va
fer una reforma sanitària impressionant, que va fer una reforma de les pensions
impressionant, que va regularitzar la Llei de mínims en aquestes pensions, que va
aixecar tots els estàndards de l’estat del benestar. Per tant, jo crec que en algunes
qüestions, tinc memòria, hi podem tenir discussió sobre si era millor o pitjor, però no
els arrogo a vostès el que les polítiques nostres hagin estat pitjor que les que
puguin fer vostès, en tot cas, són les mereixedores del vot col·lectiu de la població i,
per tant, jo em sento molt orgullós de les polítiques que hem desenvolupat els
socialistes, amb els nostres errors, que també els tenim.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Bé, intentant respondre, a les diferents qüestions que han anat sorgint, bé, el Sr.
Giménez plantejava que, bé, un debat que després han seguit d’altres regidors i
regidores, és a dir, què passa en aquells casos on s’exerceix lliurament.
Evidentment, doncs és un debat on aquí podem tenir opinions totes les que
vulguem, però també ha anat sorgint veu de diferents grups, concretament la Sra.
Carballeira deia que aquesta modalitat encara que és minoritària, literalment, el Sr.
Ruiz parlava de 8 de cada 10, en qualsevol cas, jo crec que estem totalment
d’acord que aquesta opció és absolutament minoritària, primera consideració,
segona consideració, la moció, com bé apuntava la regidora Carballeira, és una
proposta que ens ha traslladat el “Movimiento Democrático de Mujeres”, un
moviment feminista, i nosaltres no hem afegit, ni hem tret, cap consideració, hem
entès que era una proposta raonable, hem entès que era una posició, evidentment,
que nosaltres ens sentíem identificats i l’hem traslladada.
En qualsevol cas, torno a repetir, perquè jo considero, però bé, per si després no
tingués temps, jo sí que un aclariment a la Sra. Esplugas, que d’alguna manera he
entès que volia fugir d’estudi. El tráfico de personas es una competencia del cuerpo
nacional de policía, indudablemente, no de la policía local, ni siquiera de los mossos
d’esquadra, con lo cual, en fin, y seguramente no es un ámbito en el que yo tenga
especial conocimiento en el momento, pero seguramente todos esos lugares que
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usted trasladaba están siendo objeto de seguimiento, de control y demás. No
obstante, si usted tiene más información, por lo que ha dado a entender en el
Pleno, pues le rogaría que lo trasladase a la autoridad competente.
En cualquier caso, y vuelvo un poco al por qué planteamos esta moción, aunque
venga de la mano del Movimiento Democrático de Mujeres, primero, y antes
también creo que lo decía, el tráfico de personas, probablemente pueden haber
excepciones todas las que queramos, pero el grueso de ese tráfico va destinado a
la prostitución, seguramente, insisto, con todos los matices que queramos, pero si
no hay prostitución difícilmente habrá tráfico, con lo cual es un binomio, en fin, que
va muy de la mano. Es un tipo de violencia de género, es decir, la prostitución no
deseada, permítanme en todo caso que matice, que corrija, y hable de esas 8 de
cada 10 mujeres que no está nada mal, bien, seguiré luego.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, molt ràpidament, ens ha dit, crec que el regidor ens deia que l’actitud de la
nostra intervenció era moralitzant, bé, nosaltres intentem a cadascuna de les
respostes que fem a cadascuna de las propostes que fa alguns dels partits,
intentem, en aquest cas el que hem intentat és apuntar alguna de les contradiccions
d’una moció genèrica, d’una moció que no parla de mesures concretes, intentar
aterrar-la, el que fem sempre, intentar aterrar-la a la nostra ciutat, i per nosaltres
dels 16 punts, hem comptabilitzat 3 i 2, 5 i 1, 6 i 1, 7, 7 punts en els quals creiem
que hi ha unes poques, i les hem enumerat, contradiccions, sense cap
intencionalitat de ser moralitzants.
Creiem que és interessant que la gent vegi i entengui quines són les contradiccions
d’allò que presentem amb allò que fem, simplement. I intentem fer-ho sempre en
format de pregunta, des de la humilitat de no saber completament de tot,
completament i de tot, llavors el que intentem és fer preguntes perquè se’ns
responguin o perquè se’ns expliqui cóm s’aplicaran aquells enunciats que es
proposen com acords en les mocions que presenta el govern.
D’altra banda, curiós quan l’apartat del Ple es diu control del govern, continuem
tenint cada Ple mocions presentades pel propi govern en aquell apartat on diu
control del govern, és fascinant, algun dia ens haurem de plantejar potser la
necessitat que el propi govern presenti, en aquest cas el PSC, presenti mocions en
un apartat on diu control del propi govern. Bé, és una cosa que ens sorprèn a
nosaltres, segurament “como primerizos”, com a novells en la casa, ens sorprèn.
Quan diu, bé, simplement posa preservació del sòl agrari, en el punt 16, preservació
del sòl agrari, d’aquest em sembla que en tenim encara.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Giménez, ja li contesto jo que no i més que res per a la seva informació, l’apartat
segon del Ple diu: control i fiscalització dels òrgans de govern, punt, mocions,
participació, precs i preguntes. Ho dic perquè s’ha de llegir tot, no només la primera
part. Per part de Convergència i Unió, no sé si el Sr. Monrós...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, el Sr. Toni García ho ha dit també i jo també ho he dit i el Sr. Miguel García, tot
això que demanen en aquesta moció el Partit Socialista costa diners i nosaltres som
dels que pensem que tot això que està aquí, per això hem fet una abstenció, perquè
moltes de les coses que han dit, potser els 16 punts i tal i com està redactats
estaríem d’acord, però també som raonablement conscients que per fer això es
necessiten els diners per fer-ho i, per tant, sense desenvolupar el per què és molt
difícil votar a favor d’una cosa que és complicada.
Però, a més a més, vostè sempre ha dit, parla que la culpa dirà que tal és de qual,
no miri, jo ho tinc molt clar, la Generalitat l’única sort que té, dintre de la desgràcia,
la sort que té és que sap el que deu, sap el que deu dintre de la desgràcia, el que
passa és que l’Estat Espanyol encara mai ens ha dit que ens deu a nosaltres com a
Catalunya, o sigui, mai ha volgut reconèixer ni quant ens deu, ni des de quan ens
ho deu, i aquesta és la gran diferència que hi ha entre nosaltres i els altres.
I, per això, hi ha certes formacions polítiques que democràticament i lliurament hem
decidit fer un pas endavant cap a d’altres formes, com pot ser la república catalana,
lícit, perquè ho fem democràticament i sempre hi estarem lluitant democràticament
i, parlant d’aquest tema, a on faci falta, i mentre no ho aconseguim, cap problema,
seguirem treballant per aconseguir que els nostres ciutadans de l'Hospitalet, de tota
Catalunya, tinguin un millor futur, però també lluitarem per la república catalana.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, bàsicament, a veure, quan jo parlo de dèficit fiscal, no ho diu Esquerra
Republicana, ho diuen estudis que existeixen de diferents entitats financeres, com
el BBVA, o també quan s’han publicat les balances fiscals per diferents governs,
entre ells, el govern del Partit dels Socialistes. I diem que seran pressupostos
injustos, perquè els catalans no comptarem amb tots els recursos que generem per
fer els nostres pressupostos. Però com també ens interessa el dia a dia en aquesta
transició nacional, també anomenaré quatre propostes del Pla de xoc que hem
acordat entre Esquerra Republicana, Convergència Democràtica i la CUP.
La primera, aplicar la Llei contra la pobresa energètica, aprovada pel Parlament, per
totes les forces polítiques, i que incomplirem la Sentència del TC. Recuperar també
la renda mínima d’inserció, recuperar la Llei de barris o garantir també la prestació
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de la dependència a totes les persones, malgrat que l’Estat Espanyol no paga el
seu percentatge que ha de fer en aquesta Llei.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Primer fer un apunt al Sr. Toni García d’Esquerra Republicana, i dir-li que els
pressupostos de la Generalitat seran injustos segurament perquè es canvien les
prioritats de la Generalitat de Catalunya i del govern de Catalunya, i es gasten els
diners de tots en una cosa d’uns quants i, per tant, clar, els comptes no surten,
evidentment, hi ha retallades i després la culpa és de Madrid. Si vostès tinguessin,
doncs la sang freda de deixar de banda ja d’una vegada tot aquest tema sobiranista
i posar-se a treballar per tots els catalans de Catalunya i no per una part, doncs
segurament les coses ens anirien millor a tots i l’economia aniria molt més.
Responderle al Sr. Husillos, decirle que, como he dicho antes, ya sé que la guardia
urbana en este caso no tiene competencia sobre el tema de prostitución, pero sí
que se pueden hacer medidas disuasorias, porque yo no es que tenga más
información que ustedes, pero sí que nos cuentan los vecinos del entorno que por
ahí no aparece la guardia urbana, y entonces sería también conveniente, no
solamente el hecho de informar y estar coordinados con la policía nacional, los
mossos d’esquadra, sino que también la guardia urbana, pues hiciera medidas
preventivas y disuasorias para intentar que toda esta gente, pues no ejerciera
libremente la prostitución.
En cualquier caso también nos cuentan que hay ciertos comercios, pues que
desarrollan masajes con final feliz y también, pues lo que podríamos hacer es
inspeccionar esos comercios, para que realmente no se lleven a cabo esas
conductas y que al menos tampoco repartan esa propaganda por Hospitalet y, por
tanto, yo creo que cualquier medida que vaya encaminada a erradicarlo, sea
pequeña o grande, coordinada o no con los cuerpos de seguridad, es positiva
siempre.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sabemos que es un debate complejo y contradictorio, pero veamos los
elementos reales, porque cuando hablamos de una moción y de la otra, sí que
están interrelacionados, y cuando hablamos de cierto uso demagógico, pues de
algunas cosas también. Por qué, porque si estamos hablando del tema de
prostitución, que es mucho más complejo, yo creo que le tendríamos que haber
dado una vuelta más, porque precisamente un sector que lo promociona y lo
fomenta, pues son las firas y son los hoteles, después de las firas, uno de los
sectores más beneficiados es el sector de la prostitución, entonces, hacemos una
cosa y luego la contraria, y esa agua y aceite, que sabemos que es complicado y
por eso hemos pedido en las propuestas que hacíamos, pues bueno, un debate
más sereno sobre la cuestión de la prostitución, igual que solicitamos un debate
más sereno sobre el modelo económico de la ciudad. Gracias.

…/…

53

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, només uns comentaris, que no estic d’acord en que si no existís la prostitució
no existiria el tràfic de persones, perquè n’hi ha moltíssimes activitats que estan
prohibides i es fan, la voluntat, una Llei no la tira enrere, la voluntat d’exercir una
activitat no la tira enrere una Llei, això primer.
Y después, bueno, una consideración que quién dice que vender el cuerpo es más
reprobable que vender la voluntad, la dignidad, otras cosas que se venden y nadie
se queja.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, yo es que creo que no se ha entendido lo que yo quería decir, yo venía a
decir que estamos permanentemente lamentándonos en Cataluña de las cosas que
funcionan mal, porque la culpa se la echamos siempre al Estado Español, y no es
absolutamente cierto, siempre estamos haciendo hincapié en el déficit que
tenemos, un déficit que según a quien le preguntes no es tal, yo les recomiendo que
miren ustedes el libro de un ilustre socialista, el Sr. Borrell, donde lo desmonta, lo
desmonta totalmente, con hechos y sobre todo con ejemplos prácticos.
Pero en cualquier caso ese no sería el debate, yo lo que sí les recomiendo es que
en vez de estar lamentándose permanentemente de esto, cuando realmente
ustedes no son unos grandes gestores, porque esos 68.000 millones de euros que
hay de déficit no los ha generado el Estado Español por mucho que ustedes
quieran, ha sido por los manirrotos que hay aquí y sobre todo estar en otras
políticas que no son en las que tienen que estar, las políticas de atender a los
presupuestos como Dios manda y no abriendo embajadas por ahí y demás.
En cualquier caso, ese no sería el debate, el debate sería que ustedes, desde el
Parlamento, se centraran en hacer esas políticas sociales que de verdad están
predicando, pero que al final no las hacen, porque lo que han hecho han sido
recortes hasta la fecha echando la culpa a España, y de una vez por todas
acabemos con ese enfrentamiento entre y tú más. Mire, un Estado tiene que ser
solidario y si es verdad que hay un pequeño déficit, no lo que ustedes dicen, ni
mucho menos, fíjense que Madrid tiene mucho más déficit que Cataluña, y no está
siempre llorando por eso, Baleares y otras comunidades, y no lloran, sino que
llevan adelante sus políticas.
Por lo tanto, menos llorar por ese tema y hacer políticas sociales, y menos recortes
y echarle la culpa a España, eso es lo que yo creo que hay que hacer. La república
catalana, ustedes luchen por ella con todo su legítimo derecho, nosotros diremos
que no, que queremos que España siga unida y que no se rompa, y que queremos
que España tenga políticas sociales, que también las cumpla la Generalitat, porque
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hasta la fecha lo único que ha hecho ha sido hacer recortes y echarle la culpa a
España, esa es la auténtica realidad.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Ruiz, no sé si li queda temps, però... al menos posiciónese.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
A favor de los puntos tercero, quinto, sexto y séptimo, y en contra del resto.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
M’agradaria puntualitzar un parell de coses per ser concrets. A veure, el Partit dels
Socialistes planteja una agenda de canvi, aquesta agenda de canvi, perquè sigui
concreta, la derogació de la reforma laboral, nou estatut dels treballadors, blindatge
de les pensions, derogació de la Llei Wert, derogació de la Llei mordassa, iniciar el
procés de reforma constitucional per fer d’Espanya una estat federal. N’hi ha feina,
vull dir, concret, això és concret. Ara, la moció anava de garantir les polítiques
econòmiques i competencials, per fer front a les necessitats socials que tenim els
territoris.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, quedarien aprovades les dues mocions, jo, si em permeten, sí que voldria
dir tres coses molt concretes del debat que s’ha suscitat. Una al Sr. Monrós, que ell
acaba de dir que la Generalitat sí que sap el que deu, jo no vull qüestionar el que
deu o deixa de deure, el que sí que li puc donar una informació que és que no té
comptabilitzat tot el que deu a l’ajuntament de l'Hospitalet, no sé si tenen
coneixement o no, però el fet és que hi ha una part d’aquest deute que està
comptabilitzat i hi ha una part del deute que no apareix en la comptabilitat, i espero
que si això passa a l'Hospitalet, imagino que no és un tema aïllat i que això està
passant a molts municipis d’aquest país. Això significa que una de les mesures que
s’havia fet, d’una forma col·lectiva, de concertació entre el món municipal i la
Generalitat de Catalunya, com és la Llei de barris, doncs s’ha fet, efectivament,
però la Generalitat de Catalunya hi ha una part de reconeixement que encara no ha
fet i que està pendent en un calaix.
Dit això, li vull puntualitzar una cosa al Sr. García, amb tot el carinyo, d’Esquerra
Republicana, vostè deia, i té raó, el Partit Socialista Obrer Espanyol, quan ha
governat a Espanya, no ha estat capaç de fer una Llei de finançament local, i té raó.
I això ni ho ha fet el Partit Socialista, ni ho ha fet cap govern a Espanya. També li
dic una cosa, que hem tingut uns governs socialistes que, com a mínim, no han
estat en contra del món local, i no ha passat així en l’última etapa, hem tingut,
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desgraciadament, que suportar una Llei com ha estat la LRSAL, una Llei, en fi, de
sostenibilitat, una Llei d’estabilitat pressupostària, i tot això ha anat en contra del
món municipal, i a sobre hem hagut de suportar un govern a Catalunya que tampoc
ha ajudat massa en aquest sentit, a deixar de fer, doncs una cosa que fèiem
conjuntament, com és finançar les escoles bressol, una altra cosa que fèiem
conjuntament com és finançar les escoles de música, com és donar el gruix més
important de les beques de menjador com a Generalitat de Catalunya, com és el
paper que teníem els ajuntaments en el món de la salut, com és el tema de Llei de
barris i com era no tenir deutes vers els ajuntaments.
Per tant, tot això, que és cert, que vostè deia, escolti, el Partit Socialista no ha fet
una Llei adequada al finançament, que té tota la raó, també eren moments en els
que teníem la complicitat d’altres governs, tant d’Espanya, com de Catalunya. I, en
aquests moments, desgraciadament, doncs ens hem vist molt sols, i quan parleu
ara o es parla en el Parlament de Catalunya d’aquest Pla de xoc social, el que jo dic
i ho he dit públicament, és que l’únic pla de xoc real que s’ha produït en aquest
país, han estat els plans de xoc locals, perquè els ajuntaments hem estat molt sols,
i quan parlo dels ajuntaments parlo dels ciutadans, i espero i desitjo i benvingut
sigui aquest pla de xoc que s’està parlant ara a la Generalitat i al Parlament i “ojalá”
en aquests moments o en els propers mesos, ens puguin ajudar a resoldre els
problemes reals que tenen els ciutadans i ciutadanes. Per tant, dit tot això, de
moment l’únic pla de xoc s’ha produït per part de l’Àrea Metropolitana, per part de la
Diputació de Barcelona i per part dels ajuntaments, punt, i tota la resta ha de venir i
“ojalá” vingui el més aviat possible.
I, per últim, dir-li al Sr. García, en aquest cas Sr. Miguel García, que nadie dijo que
las cosas fueran sencillas y que, por tanto, eso que es así, no nos va a impedir
presentar propuestas que en definitiva intenten dar pistas y caminos de solución
delante de los problemas que hoy tienen los ciudadanos, por tanto, no me quiero
alargar, pero entiendo que una cosa es no hacer algo y otra cosa es ir en contra,
precisamente, de lo que nosotros representamos, que son los ciudadanos y que
son los municipios.
Y la LRSAL, Sra. Esplugas, con todo el cariño, en fin, existe y es una realidad, y es
una amenaza al mundo municipal. No me sirve que ahora al Sr. Beteta y al Sr.
Montoro no les venga de gusto que se ponga en marcha esta Ley, posiblemente
porque estábamos en período preelectoral y seguramente, pues por eso nos mandó
una carta diciendo, bueno, no hagáis caso de la LRSAL de momento y ya lo
hablaremos más adelante. Pero la Ley existe y en cualquier momento la Sra.
Interventora, la Sra. Secretaria o la Alcaldesa de esta ciudad, recibirán una
instrucción por parte, espero que no pase, pero por parte del Ministerio de
Administraciones Locales diciendo que la LRSAL entra ya en vigor sí o sí, a partir
de cualquier momento, por tanto, tenemos una amenaza encima de la mesa y
encima de nuestras cabezas, que desgraciadamente los únicos que salen
perdiendo son los ciudadanos y ciudadanas, en este caso, de Hospitalet.
Dit això, s’han aprovat les dues mocions del Partit dels Socialistes de Catalunya i
passaríem a les mocions de Ciutadans, Sra. Secretària.

…/…

56

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 8 i 9; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 8.-

PER UNA “CRIDA PER LA IGUALTAT AL MÓN MUNICIPAL”.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 4 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Amb el mandat 2015-2019 s’inicia un nou període en el qual seran necessaris nous
consensos polítics per tirar endavant solucions i iniciar un nou pla d’actuació,
centrant la prioritat en els greus problemes socials i econòmics dels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya.
Durant la crisi que encara pateix la majoria de la ciutadania, s’ha demostrat que les
polítiques de proximitat dels municipis han estat les més útils per identificar i
combatre les desigualtats.
Però també és ben cert que en els darrers anys, els governs municipals no hem
trobat el suport necessari d’altres administracions per lluitar contra les grans
desigualtats generades per la crisi i les polítiques de retallades, les de la Generalitat
de Catalunya i les de l’Estat Espanyol, que no han cregut en nosaltres.
De fet, el Govern central i el Govern de la Generalitat han menystingut el paper dels
ajuntaments, i molt sovint no ens han proporcionat els recursos imprescindibles per
al nostre funcionament i per a la prestació de serveis bàsics, traslladant-nos les
seves dificultats financeres. Fins i tot –i paradoxalment- han impulsat lleis per afeblir
el paper dels ajuntaments en un intent de convertir-nos en administracions de
segona.
Ara bé, tot i les dificultats, des del municipalisme català tenim la necessitat de situar
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al centre de l’agenda política de les institucions el foment i la defensa dels drets
socials dels ciutadans i ciutadanes per una societat inclusiva.
Per això, ens cal avançar cap a un model de desenvolupament econòmic dels
municipis que faci possible combatre les desigualtats i crear les condicions per a un
creixement sostenible i respectuós amb el medi ambient.
Per tant, hem de reivindicar un finançament just i un model competencial adequat
per als municipis per tal de dur a terme accions que permetin als ciutadans créixer
amb igualtat.
Els ajuntaments som part de la solució a molts dels reptes que la política té
plantejats avui Catalunya. Per això, cal que situem la lluita per la igualtat com a
centre de l’agenda política de les institucions, i dels ajuntaments en concret. És el
que ens demanen els i les nostres ciutadanes/ns.
Per tot l’anterior, el Grup Municipal del PSC-CP proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Demanar explícitament a la Generalitat de Catalunya i al Govern
d’Espanya suport per
1. Lluitar contra l’atur i per unes condicions laborals dignes a través d’accions
com: el Foment de l’ocupació, la implicació política per a la millora de les
condicions socials, salarials i de seguretat dels treballadors i treballadores;
la promoció de taules d’ocupació i de formació municipal de persones en risc
d’expulsió social, aturats de molt llarga durada i sense ingressos, joves i
dones; la implicació en les taules dels agents socials i les empreses per a la
creació de llocs de treball; el foment del cooperativisme, l’economia social i
l’ajuda als emprenedors/res i la creació empresarial i la introducció de
clàusules socials a les empreses.
2. Avançar cap a un model de desenvolupament econòmic dels municipis que
faci possible combatre les desigualtats i crear les condicions per a un
creixement sostenible i respectuós amb el medi ambient.
3. Enfortir les famílies i protegir els infants: Adoptar les mesures necessàries
per evitar els desnonaments d'habitatges a famílies amb infants i prioritzar la
seva incorporació en programes d'habitatge públic i d'orientació laboral;
garantir un àpat equilibrat al dia als infants del municipi en risc d'exclusió
social.
4. Treballar perquè cap família estigui sense llar i cap llar sense família:
Establir programes d'acompanyament a les famílies desnonades per garantir
el reallotjament en nous habitatges amb un lloguer assequible; seguir
apostant per les oficines socials d’habitatge; treballar perquè les entitats
financeres que disposin de pisos buits durant més de dos anys els ofereixin
per al lloguer social com la millor alternativa per a la seva ocupabilitat.
5. Lluitar contra les desigualtats, combatre la pobresa i l'exclusió: Crear o
incrementar el Fons de Contingència Social municipal que garanteixi poder
cobrir les necessitats bàsiques (alimentació, roba, subministraments,
medicaments, serveis associats a la salut...)
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6. Incorporar sempre la perspectiva de gènere en totes les actuacions
municipals, perquè només des de la transversalitat de gènere de les nostres
actuacions podem avançar cap a una plena igualtat d’oportunitats entre
dones i homes. La pobresa femenina, les retallades en educació, salut i
ocupació han estat absolutament devastadores. En l’entorn local no
permetrem restar oportunitats, només assolirem igualtat quan dones i homes
tinguin les mateixes oportunitats.
7. Garantir les taules locals de coordinació per la inclusió social, en les quals
participin el conjunt d'agents socials i econòmics i les entitats del municipi
que treballen donant suport a les persones afectades per la crisi;
incrementar la coordinació amb els centres escolars, àrees bàsiques de
salut i d'altres agents locals per detectar noves necessitats socials
relacionades amb la infància, l'alimentació o l'habitatge.
8. Garantir l’aigua, la llum i el gas: Garantir aquests drets bàsics; constituir les
taules i els fons de pobresa energètica amb la implicació de tots els agents
involucrats en el tema (companyies, entitats, etc.).
9. Treballar pel desplegament del serveis de promoció de l’autonomia personal,
pel pagament de les ajudes, la prevenció de la dependència, i impulsant una
atenció integral que incorpori l’atenció sociosanitària.
10. Adaptar els municipis per fer-los accessibles a les persones amb
discapacitat: Crear un suport supramunicipal per a l’adaptació dels pobles i
ciutats a través de la planificació, l’assessorament i l’execució
d’infraestructures adaptades; hem de buscar i crear recursos per tal de
generar municipis on tothom, tingui la capacitat que tingui, pugui
desenvolupar un projecte vital, per això necessitem fer inclusius tant els
entorns educadors com les activitats municipals i crear espais compartits i
oportunitats d’ocupació.
11. Assolir més participació de l’administració municipal en la gestió sanitària del
territori: Defensem la salut pública de qualitat, l’atenció primària ha de ser
realment de proximitat i universal; rebutgem el tancament de centres,
d’urgències i de serveis, així com la reducció de personal sanitari i el
copagament. No tolerem les llistes d’espera actuals. Volem transparència en
les dades.
12. Treballar l’educació com l’eix vertebrador i de progrés del nostre territori.
Amb les retallades al sistema educatiu s’ha posat fre a l’ascensor social que
s’havia aconseguit en els darrers anys. Des de l’administració local hem de
participar activament en el disseny de les etapes educatives del nostre
territori, ja que posseïm la informació dels actius de la ciutat; programar
accions per combatre el fracàs escolar; posar de manifest que tota inversió
en les etapes de 0-3, i la primària, son “estalvis” en els programes de
segona oportunitat; hem de posar recursos allà on són necessari i canviar
els paradigmes que actualment no funcionen.
13. Fer de la cultura un valor públic de proximitat i accessible per a tothom,
perquè l’entenem com a imprescindible per construir el futur, creadora de
riquesa cultural i generadora d’ocupació i oportunitats. La cultura ha de ser
el nostre eix aglutinador de cohesió; mai és una despesa, sempre és una
inversió.
14. Apostar per la sostenibilitat, un urbanisme compromès, que lluiti per una
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millor qualitat de vida i contra les desigualtats: treballar per pal·liar els
efectes del canvi climàtic amb una mobilitat més sostenible, amb preferència
per als vianants, la bicicleta i un transport públic amb preus assequibles.
15. Impulsar l’equilibri territorial amb una política activa d’atenció a les necessitats dels petits municipis, reforçant el sector agroalimentari de proximitat, el
turisme rural i la preservació del sòl agrari com a factors econòmics de
desenvolupament.
16. Demanar un ple monogràfic sobre emergència social i reactivació econòmica
al Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats.
SEGON.- Traslladar aquesta moció al grups parlamentaris del Congrés dels
diputats, al president de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris
amb representació al Parlament de Catalunya, als i les Presidents/es i als grups
municipals de les Diputacions de Catalunya i a les entitats municipalistes.

MOCIÓ 9.PER AFEGIR-SE A LA XARXA DE CIUTATS LLIURES DEL
TRÀFIC DE DONES, NENES I NENS DESTINATS A LA PROSTITUCIÓ.

La prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i no una professió
que cal reglamentar perquè és una forma de violència de gènere extrema: «el que
les dones prostituïdes i homes han de suportar equival al que en altres contexts
correspondria a la definició acceptada d'abús sexual i violació reiterada. El fet que
es pagui una quantitat de diners no pot transformar aquest abús en una “ocupació”
a la què se li vol donar el nom de "treball sexual".
Regular la prostitució legitima implícitament les relacions patriarcals: equival a
acceptar un model de relacions asimètriques entre homes i dones, establir i
organitzar un sistema de subordinació i dominació de les dones, anul·lant la tasca
de diversos decennis per millorar la lluita per la igualtat de les dones.
En legitimar-la es converteix en un suport del control patriarcal i de subjecció sexual
de les dones, amb un efecte negatiu no només sobre les dones i les nenes que
estan en la prostitució, sinó sobre el conjunt de les dones com a grup, ja que la
prostitució confirma i consolida les definicions patriarcals de les dones, la funció de
les quals seria la de ser al servei sexual dels homes.
Si reglamentem la prostitució, integrant-la a l'economia de mercat, estem dient que
això és una alternativa acceptable per a les dones i, per tant, si és acceptable, no
és necessari remoure les causes, ni les condicions socials que possibiliten i
determinen les dones a ser prostituïdes. A través d'aquest procés, es reforça la
normalització de la prostitució com una “opció per a les pobres”.
Si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per a les
dones, com podrem educar per a la igualtat en una societat on les nenes sabran
que el seu futur pot ser esdevenir prostitutes, veient a d'altres exhibir-se en
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aparadors a l'estil del barri vermell d'Holanda, i els nois sabran que pot usar-les per
al seu gaudi sexual si tenen els suficients diners per pagar per això?
En una societat que reguli la prostitució estem socialitzant nens i nenes en valors
clarament diferenciats: als nens, en que ells com homes, poden comprar, pagar per
usar el cos, l'atenció, el temps... de les dones. I a les nenes, en què elles com
dones, poden estar al servei dels homes. Potser no elles personalment o
directament, però sí les dones, moltes dones. Si es regula la prostitució, educar en
la igualtat a les nostres ciutats serà impossible.
Per això compartim i defensem clarament l'ambiciosa actitud del moviment
abolicionista que busca anar a l'arrel d'un problema que afecta als drets humans.
Drets que com a essencials són fora de discussió: els de tota persona a no ser
abusada ni utilitzada sexualment, ni de forma gratuïta ni a canvi de cap
compensació econòmica. I per això el focus l'hem de dirigir a les persones que
demanden, la clientela, els prostituïdors. Perquè sense demanda, l'oferta
desapareix.
Som immersos no sol en una lluita econòmica, sinó també en una lluita ideològica,
de valors i en una lluita per construir una altra subjectivitat i una altra consciència
social. Si volem construir realment una societat en igualtat hem de centrar les
mesures en l'eradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i
penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta: Suècia penalitza els homes que
compren a dones o a nens amb finalitats de comerç sexual, amb penes de presó de
fins i tot 6 mesos o multa, perquè tipifica aquest delicte com «violència
remunerada». En cap cas no es dirigeix contra les dones prostituïdes, ni pretén la
seva penalització o sanció perquè la prostitució és considerada com un aspecte de
la violència masculina contra dones, nenes i nens.
Canviar el destí de les dones i homes que estan en la prostitució passa per
plantejar un sistema econòmic just i sostenible que incorpori en igualtat a ambdós
sexes. Canviar el seu destí passa per perseguir a les màfies i no afavorir la seva
instal·lació al nostre país amb lleis permissives. Canviar el seu destí passa per
transformar la mentalitat d'aquests barons, no només amb multes que els treguin
les ganes sinó amb una educació que obligui als mitjans a canviar la imatge de la
dona com a objecte sexual i als homes a coresponsabilitzar-se emocionalment i
vitalment. Canviar el seu destí passa perquè els drets de les dones deixin de ser
drets de segona i passin a formar part de veritat dels drets humans.
Es diu que la prostitució sempre ha existit, diuen. També les guerres, la tortura,
l'esclavitud infantil, la mort de milers de persones per gana. Però això no és prova
de legitimitat ni validesa. Tenim el deure d'imaginar un món sense prostitució, el
mateix que hem après a imaginar un món sense esclavitud, sense apartheid, sense
violència de gènere, sense infanticidi ni mutilació d'òrgans genitals femenins.
Només així podrem mantenir una coherència entre els nostres discursos d'igualtat
en la societat i en l'educació i les pràctiques reals que mantenim i fomentem.
Per això el nostre municipi s'ha d'implicar activament, avui més que mai, en aquesta
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lluita per la igualtat d'homes i dones apostant per l'abolició de la prostitució
començant aquest compromís perquè unir-nos a la xarxa de ciutats lliures del tràfic
de dones, nenes i nens destinats a la prostitució
Per tot l’anterior, el Grup Municipal del PSC-CP proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 23 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb
4 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González;assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMER.- El nostre Ajuntament s'adhereix a la xarxa de ciutats lliures del tràfic
de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 20 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i amb 3
vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
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SEGON.- El nostre Ajuntament dissenyarà una campanya per sensibilitzar i
convèncer a la població que la prostitució és igual a violència de gènere i
explotació sexual de les dones, visibilitzant al denominat eufemísticament
“client”, sempre en l'anonimat i justificat socialment, buscant deslegitimar
socialment i públicament als prostituïdors, protagonistes, actors responsables i
còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere.
c) S’aprova per unanimitat el punt TERCER, que literalment diu:
TERCER.- El nostre Ajuntament exigirà al Govern Central i a la nostra
Comunitat Autònoma que s'apliqui realment la llei, perseguint el tràfic de dones i
persones, i als proxenetes que estan actuant impunement en els clubs i bordells
de carretera que tot el món coneix.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 20 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i amb 3
vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- En col·laboració amb l'Administració Central i Autonòmica el nostre
Ajuntament centrarà l'acció en l'eradicació de la demanda, a través de la
denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta,
exigint al Govern Central que estableixi de forma urgent una normativa que
penalitzi, com en Suècia, els homes que compren a dones amb finalitats de
comerç sexual, amb penes de presó de fins i tot 6 mesos i multa.

e) S’aprova per unanimitat el punt CINQUÈ, que literalment diu:
CINQUÈ.- El nostre Ajuntament, seguint l'exemple de la normativa sueca, en
cap cas no dirigirà la seva acció contra les dones prostituïdes, ni pretendrà la
seva penalització o sanció, sinó que, en col·laboració amb l'Administració
Central i Autonòmica, proveirà de fons per a serveis socials integrals que siguin
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dirigits qualsevol prostituta que desitgi deixar aquesta ocupació ajudant les
dones que abandonin la prostitució.
f)

S’aprova per unanimitat el punt SISÈ, que literalment diu:
SISÈ.- El nostre Ajuntament apostarà també per una intervenció preventiva de
les causes davant la repressora de les conseqüències, exigint al govern i a les
administracions centrals i autonòmiques eradicar la precarietat del mercat
laboral i les condicions d'explotació que en ell es viuen, que provoquen el que la
prostitució sigui de vegades l'única alternativa per poder pagar els deutes o
mantenir la família.

g) S’aprova per unanimitat el punt SETÈ, que literalment diu:
SETÈ.- El nostre Ajuntament instarà al Govern Central i Autonòmic perquè
estableixi normativa que impedeixi que els mitjans de comunicació, tant
impresos com audiovisuals, es lucrin amb l'explotació sexual de les dones
oferint serveis sexuals en anuncis o publicitat, que suposen una forma de
col·laborar amb la prostitució que controlen proxenetes i màfies i una forma de
col·laborar amb violència contra les dones.
h) Ha estat aprovat el punt VUITÈ amb 23 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb
4 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González;assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
VUITÈ.- Donar trasllat de la present Moció al Govern Central, al Govern de
Catalunya i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, i del
Parlament de Catalunya.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada
pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit
és la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.
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CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 10 i 11, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Jo, amb el permís del grup, li donaré primer la paraula al Sr. Ruiz, ho dic perquè el
Sr. García després no li deixa temps.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Es que esta moción la hemos retirado, la hemos dejado encima de la mesa.

SRA. ALCALDESSA
Bé, era perquè vostès poguessin explicar que s’ha quedat sobre la taula, però bé, si
lo damos por hecho, la número 10 queda encima de la mesa, lo tiene que decir
usted, en todo caso lo dice el portavoz y ya está. Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, pues como decíamos, en fin, ha habido una serie de consideraciones con
los compañeros portavoces, donde se han comprometido, en el fondo de la moción
no estaban en desacuerdo y parece ser que había algunos puntos y comas y estas
historias que siempre pasan en las mociones cuando no se acaban de ver claras
algunas cosas, y hemos convenido que la dejábamos encima de la mesa para
hacer algunas aportaciones, que entenderemos que irán a presionar sobre todo, por
si no puede ser de otra manera, el fondo de la cuestión, y por eso está encima de la
mesa, por tanto, ahí se queda y esperemos volver a ponerla encima otra vez.
En cuanto a la otra moción, es una moción que es ya una…moción para la limpieza
y ornato y semaforización de las vías férreas del entorno de las calles Terra Baixa,
Canigó y Vilafranca. Esta es una vieja reivindicación que vienen haciendo los
vecinos hace ya bastante tiempo, que vienen quejándose permanentemente porque
tienen toda la razón, nosotros fuimos a verlo in situ el lugar y nos dimos cuenta que
no se quejaban en vano, que tenían toda la razón del mundo, yo si viviera en aquel
entorno también exigiría que se adecuara la zona de vías, la cual vemos que está
llena de broza, de porquería, de “deixalles”, o sea, está en una condiciones de poca
salubridad. En cualquier caso, no entiendo como tienen que reincidir tantas veces
en la protesta los vecinos para que al final les hagamos caso y tengamos que venir
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al Pleno una y otra vez, yo creo que hay que actuar con diligencia, porque los
vecinos la verdad es que no se quejan por vicio, se quejan porque ya les digo, y lo
reitero otra vez, estuve allí y lo vimos, hicimos fotografías, están en la moción y
pueden verlo.
Miren, los vecinos no tienen porqué soportar esta situación permanentemente,
como decía antes, hay una ordenanza de convivencia y civismo que en el artículo
71.3 establece: las personas propietarias de solares y terrenos y, subsidiariamente,
las personas usuarias, tienen la obligación de conservarlos en condiciones
adecuadas de higiene, salubridad, seguridad y ornato público, para lo cual habrán
de mantenerlo libre de desechos, residuos, hierbas, etc., y habrán de realizar las
correspondientes operaciones de desratización, desinsectación y desinfección tanto
en los inmuebles, como en los solares y terrenos. Esto no se está haciendo o si se
hace, se hace poco, porque al final eso no está en condiciones de salubridad,
hemos visto que hay ratas permanentemente, incluso con el riesgo y el peligro que
las ratas, que trepan, se metan incluso porque los balcones y las ventanas están a
muy pocos metros de lo que es la vía.
Por tanto, creemos que hay que hacer una actuación inmediata para evitar estas
situaciones, pero no una actuación que se haga y ya estamos y lo dejamos y de
aquí a un año volvemos a estar en las mismas, una actuación que venga a
acondicionar la zona para que no se produzca eso, y hay algunos tipos de
actuación que habrá que ver, que serían más o menos y que durarían un tiempo,
porque tu llegas y rozas la maleza y al cabo de un mes o dos volvemos a tener las
mismas, a parte también de que hay que andar haciendo una campaña de
sensibilidad para que la gente incívica que tira “brutícia” y tal, no lo haga.
En cualquier caso, también el artículo 71.4 de la ordenanza de convivencia y
civismo dice: el ayuntamiento podrá ordenar las medidas necesarias para el
mantenimiento de los inmuebles en condiciones que impidan ocasionar perjuicios
en la vía pública, molestias a terceros o la agresión al entorno urbano. En caso de
que esta orden no sea ejecutada voluntariamente, podrá proceder a su ejecución
subsidiaria, con cargo de la persona titular del inmueble o, si procede, de la persona
usuaria y sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan. O sea,
quiere decir que el ayuntamiento puede actuar, porque si se le hacen los
requerimientos pertinentes y no lo hacen, actuar y, evidentemente, pasarle el cargo
a quien causa el perjuicio. Eso es lo que queremos, que se ponga en marcha ese
mecanismo y que de una vez por todas esa zona se acondicione y que no tengan
los vecinos que estar permanentemente quejándose de esa situación que se repite
a lo largo de la historia.
Por otro lado, por eso, también podemos instar a ADIF, porque allí ustedes saben
que hay una parada de tren que causa una molestia terrible a los vecinos, cada dos
minutos para un tren allí, los compresores saben el ruido que hacen ¿no? se ponen
en marcha, sueltan, pitan, se saludan incluso los chóferes cuando pasan por allí.
Esa zona está muy poblada y ahí no se puede vivir, no se puede dormir, yo me
pongo en la piel de los vecinos y es normal que estén cada día más enfadados con
nosotros, porque de alguna manera no les damos respuesta. Sabemos que a veces
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no tenemos competencias algunas administraciones, pero sí tenemos fuerza, lo
mismo que hemos dicho que podemos hacer que los bancos pongan los pisos al
servicio de la ciudadanía si están cerrados y vamos a hacer fuerza y presión.
Lo podemos hacer con otras administraciones como es ADIF, a ADIF hay que
decirle que vea como soluciona el problema de la semaforización para que no
paren los trenes justo enfrente de las viviendas, de tal manera que hay una zona
más desprotegida, que no sé si técnicamente se podrá hacer o no, pero habrá que
estudiarlo, para que desaparezca ese problema de una vez por todas, porque es
lamentable en las condiciones que tienen que dormir y vivir ahí, y mucho más en
verano donde los vecinos, obviamente, pues abren las ventanas, porque todos
queremos que las casas se aireen y es imposible, absolutamente imposible dormir.
Estuvimos como media hora o más observando la circulación que hay, ya es terrible
una circulación normal, imagínense con la parada de los trenes, los compresores
que tienen, ustedes saben los chispazos que sueltan, pues eso permanentemente,
de tal manera que no hay manera de conciliar el sueño, según nos dicen los
vecinos, y nos los creemos.
Por lo tanto, sí que lo que pedimos es que, de una vez por todas, se solucionen
estos problemas de la mejor manera posible y que sean con cierta celeridad,
porque llevan ya mucho tiempo estos vecinos aguantando esto, yo confío en la
sensibilidad del resto de grupos para que se solucione el tema y que apoyen la
moción, porque realmente es de justicia. Muchas gracias.

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

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

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, des de la CUP-Poble Actiu votarem a favor perquè creiem que aquests veïns i
veïnes mereixen que l’ajuntament els hi faci costat davant les molèsties que
pateixen d’una manera directa degut a la proximitat de les seves llars amb les vies,
vies propietat d’ADIF. Només demanem que es tingui en compte que aquest és un
problema que afecta a moltes altres persones a La Florida, a La Torrassa, a Santa
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Eulàlia, Gornal o Bellvitge i que, per tant, la solució no hauria de ser traslladar el
problema uns carrers més enllà, com ens consta que passa quan moltes veïnes
alhora criden a la guàrdia urbana pels sorolls de les obres nocturnes.
Esperem que si s’aprova aquesta moció, el govern de la ciutat no la posi al calaix,
com intuïm que fa amb d’altres sistemàticament, sinó que prengui mesures per
forçar a ADIF a complir, tal i com se’ns demana a la resta de veïnes, l’ordenança de
convivència i civisme, perquè és molta la gent d’aquests i d’altres carrers, que porta
anys patint el que comporta conviure amb aquesta infraestructura i reclamant a
l’ajuntament que faci quelcom, sense cap resposta satisfactòria.
Molèsties comprensibles com el pas dels trens o les d’obres de manteniment
puntuals, però també d’altres, com crits i xiulets d’operaris de manteniment i clàxons
entre la 1 i les 4 de la matinada, que són perfectament evitables.
Més enllà d’això, per nosaltres les vies continuen sent un mur que parteix la ciutat
en dos i que genera contaminació acústica, tant diürna com nocturna, i el seu
soterrament hauria d’esdevenir prioritat i no un as a la màniga electoralista per ferse fotos en campanya, ara amb Zapatero, ara amb Pedro Sánchez, o per fer-se la
ofesa quan és el PP qui es nega, des de Madrid, a engegar el soterrament, i en
canvi desviar el focus i marejar la perdiu, quan aquesta decisió ha estat en mans
del PSOE, durant els successius governs del PSOE a Madrid. Mentre no arriba
aquest soterrament, instem al govern municipal a reunir-se amb ADIF les vegades
que sigui necessari, per estudiar possibles solucions provisionals, com pantalles
acústiques o sistemes similars que ajudin a protegir el dret al descans de les veïnes
de la nostra ciutat, que conviuen, malauradament, des de fa ja masses anys, amb
les vies del tren. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència és complicat dir de memòria la d’anys que porten els veïns
dels carrers Terra Baixa, Canigó i Vilafranca reivindicant el seu dret de viure
tranquils sense sorolls, sense brossa i escombraries i sense les mil i una molèsties
que ocasiona el trànsit dels trens. Avui aquesta moció entra al Ple municipal de la
mà del grup de Ciutadans, però hem estat molts els que al llarg d’aquests anys hem
anat traslladant aquest tema tant al Ple municipal, com al propi equip de govern.
Tanmateix, al final el que importa no és qui ha portat què, sinó el resultat de tot
plegat i el resultat és lamentable ja que, fins ara, no hem aconseguit solucionar el
problema. És per això que votem a favor d’aquesta moció i desitgem que si aquesta
moció surt aprovada, que esperem que sí, les reivindicacions i les sol·licituds que
es portin a terme es facin en ferm i sense dilacions.
I recordar-li al govern de la ciutat també el tema del soterrament de les vies, tal i
com deia el company de la CUP-Poble Actiu, amb tots els governs favorables del
color socialista durant una època concreta, no van ser capaços de soterrar les vies,
aquí parlàvem ara de si tenim la comptabilitat de la Generalitat ben encaminada o
no i tal, de vegades hi ha moltes coses tan importants o més que aquesta i, en
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aquest cas, molts governs favorables, amb un color favorable, mai ho van
aconseguir. En tot cas, deixem-nos de reivindicar i de dir-nos certes coses i posemnos mà a l’obra per aconseguir-ho.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Desde Esquerra votaremos a favor, recordar que Hospitalet tiene un problema con
el tema del soterramiento de las vías, fruto del incumplimiento de sucesivos
gobiernos del PSOE y del PP. Y también queremos llamar la atención que esta
problemática con la limpieza no acabe como otros puntos negros que existen en la
ciudad, como son por ejemplo Can Rigalt, que a veces porque los terrenos
pertenecen a ADIF en este caso, o a otros propietarios, va pasando el tiempo, se va
dilatando la reclamación, y siguen existiendo estas problemáticas, recordemos que
en Can Rigalt todavía sigue el problema allí y queremos que a estos vecinos no se
les alargue demasiado en el tiempo y se pueda resolver este problema con ADIF.
Muchas gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
En principio el Partido Popular se va a abstener en los dos primeros puntos y va a
votar a favor del tercero y el cuarto. Entendemos que los vecinos de la zona tienen
razón, es una zona, pues que está ciertamente olvidada y que necesita una
solución urgente, cuando se han presentado otras situaciones parecidas en las que
siendo competencia del ayuntamiento, de la Generalitat o del Estado, pues hemos
recibido quejas, pues ha sido el Partido Popular quien también ha traído a Pleno,
pues esas reivindicaciones.
Sin ir más lejos, en el Pleno pasado el Partido Popular trajo a Pleno unos terrenos
que son también propiedad del Estado, de ADIF, en las calles Treball y Pintor
Sorolla, por tanto, entendemos que lo preciso es justo y, por tanto, necesitamos que
el gobierno, en este caso del Partido Popular, pues dé respuesta a estas
necesidades.
También entendemos que, como decía el propio grupo de Ciudadanos, existe
también la suma de varias situaciones de falta de mantenimiento por parte de ADIF
y también se suma el hecho de personas incívicas, pues que ven en la zona de las
vías un vertedero improvisado y que eso conlleva, pues que la situación todavía se
vea más agravada negativamente.
En cualquier caso, como decía, el Partido Popular está a favor y nos vamos a
abstener en los puntos 1 y 2, porque lo que se pide es directamente sancionar a
ADIF y entonces nosotros lo que queremos es que, de la misma manera que en
otros periodos se ha abierto un proceso de diálogo, y lo que queremos nosotros es
que se inste, se proponga o se dialogue con ADIF o con el Ministerio de Fomento o
con quien sea, para que, de manera urgente, lo que se haga es dar solución a este
problema.
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Por tanto, estamos a favor de la solución, no entendemos del todo las medidas
correctoras de directamente sancionar, por tanto, nos abstendremos en el 1 y 2, y a
favor del 3 y el 4. Gracias.

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

Sí, nosotros votaremos a favor de la moción, es muy conocedora en la ciudad la
situación de estos vecinos y vecinas que están sufriendo desde hace muchísimo
tiempo una serie de molestias injustificadas de ruidos continuos y además de
suciedades. Sabemos que con ADIF hemos topado, somos conscientes de que es
complejo, digamos, negociar con esta entidad, pero aún así el ayuntamiento tiene la
obligación de insistir las veces que haga falta, para evitar a estos vecinos, estas
molestias.
Las vías del tren en estos momentos se consideran las murallas de estos tiempos,
actualizadas, entonces, el soterramiento evidentemente es la única solución a largo
plazo y viable para evitar todas las molestias que están sufriendo los vecinos y
vecinas, ya por eso existe una plataforma de entidades vecinales que el “Soterrem
les vies” que está desde hace muchísimo tiempo reivindicando que las vías
desaparezcan de nuestra ciudad y conectar barrios que históricamente han estado
aislados durante muchísimos años.
Y es cierto que ha habido numerosos “imputs” hacia gobiernos del Partido
Socialista, que ha estado durante mucho tiempo gobernando el Estado y que no ha
terminado de fraguar esa solución, entonces, por lo tanto, hay que instar de nuevo
al gobierno que salga, que no sabemos muy bien todavía cuál es, del Estado, para
que de una vez por todas tome como prioridad el soterramiento de las vías por el
paso de Hospitalet.
Una cosa que tampoco terminamos de entender muy bien, es, a pesar de las
molestias que sufren los vecinos y vecinas que tienen pisos al lado de…, viven al
lado de las vías, es que en terreno público se sigan construyendo edificios justo
encima de una vía, como por ejemplo es el tema de la Remunta, o sea, es algo
digamos inaudito, porque estos vecinos…, el tema del soterramiento tardará un
tiempo y estos vecinos vendrán a decir que tienen molestias, que tienen ruidos, que
tienen basura al lado de su casa y es recurrente, y entonces, por lo tanto, no
terminamos de entender cómo se permite que todavía se esté construyendo al lado
de una vía edificios donde viven las personas.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Bé, la moció que avui ens porta Ciutadans per desgràcia és una moción recurrente
y año tras año este problema se ha ido resolviendo a parches y, por tanto, no ha
tenido una solución adecuada como quisieran, en este caso, los vecinos de la calle
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Terra Baixa, Canigó y avenida Vilafranca. Obviamente, nosotros daremos el voto
favorable a esta moción por una sencilla razón y es que la última carta que hemos
recibido de ADIF, respecto a esta situación de este entorno, es del 17 de enero, de
hace exactamente una semana, nuestros servicios técnicos hace una semana que
han recibido la última carta de ADIF, en la que se nos explica nuevamente que los
temas técnicos o las cuestiones técnicas que impiden, por ejemplo, el cambio del
semáforo, pues no lo hacen viable, tal y como el ayuntamiento viene reclamando ya
desde hace un par de años.
En concreto, miren, el 23 de noviembre hicimos una última carta dirigida a ADIF,
solicitando su intervención sobre la limpieza, el mal estado de las vallas, el
mantenimiento de los taludes y sobre todo el ruido en las maniobras de los trenes.
El 27 de noviembre enviamos un requerimiento a ADIF, que es este que les digo
que nos han contestado, en el que obviamente la respuesta no es la esperada y lo
que estamos haciendo es presionar para que efectivamente, como mínimo, se
limpien las vías, vías que se desbrozan, la vegetación se desbroza cada año,
porque si no eso sería la selva, y los vecinos lo saben muy bien, entonces, eso sí
que se consigue que se desbroce cada año, que se tenga el talud mínimamente en
condiciones, pero por desgracia no se hace de la manera adecuada y la vegetación
dura lo que dura, dura dos, tres meses. A continuación ustedes han hablado de
problemas de ratas y de problemas derivados de esa suciedad, que nosotros
conocemos perfectamente, que no lo haga ADIF no quiere decir que nosotros no lo
conozcamos y no estemos encima de esta cuestión.
Respecto a las maniobras que hacen los trenes y el tema del semáforo, el 2 de
marzo hará un año que se solicitó ese estudio técnico, estudio técnico al que se nos
ha contestado de forma negativa, porque según ADIF no es posible el traslado,
dado que las maniobras de los trenes se deben poder realizar sin salir a las vías
generales y no tienen longitud suficiente para desplazar el semáforo y garantizar la
seguridad, esto es lo que nos contesta ADIF sobre esta cuestión.
De lista de quejas y reivindicaciones que tienen los vecinos, también las tiene el
ayuntamiento, yo creo que las compartimos todos los grupos políticos, porque así
se ha expuesto en este Pleno, en todo caso, en fin, nos hubiera gustado también,
antes decía la Sra. Esplugas, que sobre el primer y el segundo punto no…, en fin,
no iba a votar a favor, nos hubiera gustado estar un poquito más acompañados,
ustedes mismos en el Pleno anterior nos trajeron un requerimiento a ADIF sobre el
tema del aparcamiento provisional de la calle Treball, que al final ustedes saben
perfectamente que lo acabará resolviendo el ayuntamiento por una vía subsidiaria
como la que aquí se plantea, cosa que no es razonable para el ayuntamiento,
porque supone gastar recursos públicos en algo que no le pertoca.
En este caso, el grupo de Ciudadanos nos plantea la posibilidad de utilizar la figura
de la ordenanza del civismo dentro de una playa de vías y esto realmente es
complicado, o la ordenanza de solares, para el tema de la limpieza, esto es
realmente complicado porque hay una Ley ferroviaria que ustedes saben
perfectamente que no nos autoriza bajo ninguna circunstancia a entrar en esa zona
de vías a hacer ningún tipo de operación como ayuntamiento, sin consentimiento
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expreso de ADIF es imposible entrar dentro de la playa de vías a hacer ningún tipo,
ni de limpieza, ni de desbroce, ni de arreglo de vallas, ni nada de nada. Todo y así
tenemos una persona de nuestros servicios técnicos dedicada a esta cuestión
prácticamente todos los días.
En estas zonas se han hecho también sonometrías para ver si desde un punto de
vista ambiental podíamos de alguna manera condicionar a ADIF en este tipo de
operaciones, ese tipo de sonometrías, que se han realizado en diferentes puntos de
la vía de Vilafranca, hasta ahora no nos han dado unos resultados concluyentes
que nos permitan de alguna manera actuar con absoluta contundencia, y esas
sonometrías han de ser, como ustedes bien saben, legales y obtenidas en
condiciones de absoluta legalidad técnica, cosa que hoy por hoy, por desgracia,
insisto, no hemos conseguido algo que están sufriendo los vecinos, no solamente
de esta zona, sino de toda la línea férrea de Vilafranca.
En fin, nosotros no hemos dejado nunca de reivindicar el tema del soterramiento de
las vías y de las mejoras, mientras ese soterramiento no se produzca, de las
mejoras en ese entorno ferroviario, la propia Alcaldesa, hace algo más de un año,
envió una carta a la ministra Ana Pastor, en concreto en julio de 2014, instándola a
corregir todas las molestias derivadas de ruidos, vibraciones, suciedad y los
problemas derivados del poco mantenimiento de esa zona, pues el 18 de
noviembre la señora ministra también nos contestó, a través del secretario de
Estado, diciéndonos que en definitiva lo harían cuando pudieran y que este es un
tema que para ellos no era totalmente prioritario.
Por tanto, nosotros apoyamos esta moción, seguimos trabajando con nuestros
servicios técnicos para que los vecinos no tengan o dejen de sufrir estas molestias,
y seguimos trabajando por una cuestión, yo creo que capital para el futuro de esta
ciudad, en la que creo que todos los grupos hoy han expuesto aquí su
planteamiento, que es el del soterramiento, el soterramiento resolverá de una vez,
además de los aspectos que también hoy han salido aquí de contaminación sonora,
resolverán de una vez los problemas que tienen centenares, miles de familias en
esta ciudad, con el tema de las líneas férreas. Muchas gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, vamos a ver, yo entiendo la dificultad cuando el ayuntamiento colisiona con
otras administraciones que tienen competencias en su terreno, como puede ser
AENA, RENFE, etc, pero les estamos diciendo a los vecinos, de verdad Sr. Castro,
¿les estamos diciendo que están condenados a vivir permanentemente con esta
situación y tienen que resignarse? Porque lo que se desprende de lo que ellos
están escuchando es prácticamente eso.
Mire, usted decía, que les gustaría sentirse más acompañados, en alusión al PP, el
PP ha votado a favor de dos cosas y dos en contra o dos se ha abstenido, porque
parece ser que no está de acuerdo con que se sancione, y yo creo que hay que
sancionar. Mire, usted tiene que sentirse muy acompañado, todo este Pleno ha
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votado a favor, está usted muy acompañado y vamos a estar ahí con ustedes, con
el gobierno. Pero es que además yo, si estuviera en la otra parte, oyendo lo que
usted ha dicho, los vecinos tienen que salir con desasosiego de este Pleno, no hay
nada que hacer, estamos condenados a vivir permanentemente con estos ruidos,
con estas molestias, con las ratas, con la “brutícia” y tal. Mire, a veces hay que
presionar si cabe más todavía y más teniendo a todo el Pleno, como lo tiene usted,
a su favor.
Y fíjese, vamos a aprovechar también que ahora tenemos una posibilidad en
Madrid, vamos a tener una diputada, una flamante diputada, para que haga fuerza,
y si además encima el gobierno es del Partido Socialista, que por lo que parece por
ese camino va, pues mucha más fuerza vamos a tener. Yo le pido por favor que le
demos alguna esperanza a los vecinos de que eso se puede solucionar y que lo
vamos a hacer entre todos y que el gobierno no se va a sentir solo, porque este
Pleno hoy demuestra claramente que está con ustedes, la voluntad está bien, pero
además hay que ponerle todavía un poco más, más ganas, más no dejarlo, porque
al final, si todos votamos a favor y lo dejamos en el cajón, porque nos abatimos,
porque entendemos que tenemos que luchar contra una administración muy
potente, no lo vamos a conseguir nunca, hay que seguir luchando, hay que poner
toda la carne en el asador y hay que hacer las acciones que hagan falta, las que
hagan falta.
Yo tengo la esperanza de que esta sea la última vez que tenemos que traer esta
moción aquí y creo que hay actuaciones que si se hacen bien y si se trabaja, si hay
ahínco, y si tenemos que ir a Madrid vamos, al final tendrán que escucharnos, yo no
me resigno a que los vecinos tengan que salir de aquí con la resignación de que su
ayuntamiento no va a ser capaz de solucionarles un problema, estamos para
solucionárselo, y no es hacer de esto populismo, es que creo que se lo merecen,
son muchos años ya de aguantar esto y creo que tenemos que hacer lo posible
para que esto salga adelante, ya sabemos que es difícil, nadie dijo que fuera fácil,
por lo tanto, sí que espero que los demás grupos estén ahí y si ustedes los llaman
para estar ahí y si hay que ir allí, se va, si hay que ir a Madrid se va, lo que haga
falta Sr. Castro, pero no podemos dejar que los vecinos se vayan de aquí con la
idea de que su ayuntamiento no va a hacer hasta lo imposible por conseguirlo,
porque al fin de al cabo pagan sus impuestos para que los atendamos. Muchas
gracias.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, en relació a aquest tema tornem a constatar aquesta tarda aquí al Ple, que
moltes vegades les administracions no serveixen per tot, no ho solucionen tot, més
enllà del que molts veïns i veïnes puguem pensar. Si les administracions no posen
solucions, si son incapaces de transformar la realitat, llavors hauran de ser els
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veïns, les veïnes que estan avui aquí algunes d’elles, algunes altres suposem que
no han pogut venir, aquestes veïnes organitzades hauran de ser les que prenguin
mesures, aquelles que creguin oportunes, més enllà d’aquest Ple i més enllà
d’aquests partits polítics que segurament no els hi estan donant respostes,
segurament no els hi estan ajudant a transformar la realitat que ofega les seves
vides en aquesta qüestió, i llavors segurament el nostre paper serà donar suport a
tot allò que creguin oportú fer contra l’empresa estatal que els està amargant la
vida, que és ADIF, i contra la seva infraestructura, que són les vies. Llavors, des
d’aquest grup municipal donarem suport a qualsevol de les..., parlant-ho primer,
quan puguem ens seurem i donarem suport a aquelles mesures que creguin
oportunes aquests veïns presentar o fer o proposar, contra aquesta empresa i
contra la seva infraestructura. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, jo, també de les paraules que deia el Sr. Miguel García, hi ha una cosa que tinc
molt clara, hem aprovat aquesta moció i és indiferent si afecta a un ciutadà, a cent o
a mil, el que és important és que hem aprovat una moció en benefici de solucionar
un problema per aquesta ciutadania. El que passa és que hem de fer les coses
d’una manera diferent, o sigui, hem aprovat una moció per solucionar un problema i
per intentar que sigui possible i no al contrari, no posar pegues i dir que serà
complicat.
Evidentment, complicat ho és, perquè porta molts anys sent-ho, hem d’intentar ser
capaços de posar tots els esforços per fer-ho possible, i humilment des d’aquí, des
de la meva posició, i suposo que els companys de les altres formacions polítiques
també estan disposats, en allò que l’equip de govern necessiti o puguem ajudar, en
“apretar”, en recolzar a aquesta gent i anar, deien a Madrid, no sé si fa falta anar a
Madrid, per aconseguir aquestes coses, crec que ho hem de fer possible.
Mesos enrere ja hem escenificat moltes vegades tot aquest conjunt del Consistori
per aconseguir soterrar les vies, al final el que ens agrairan els nostres veïns és que
ho fem, no qui ho fa, i segurament i jo sóc el primer que moltes vegades ho dic, ens
tirem més estona dient el que no fem o el qui no ho ha fet, que fer-ho possible, per
tant, jo us demano a tots, a tots, però especialment a l’equip de govern, perquè
teniu la facultat, us heu guanyat el dret a governar, a que ho tireu endavant, ja que
ho aprovem, ho tireu endavant, i que en la mesura que sigui possible i si nosaltres
som necessaris, més enllà del recolzament de votar avui a favor d’aquesta moció,
compteu amb nosaltres i sobretot compteu amb els ciutadans que pateixen aquest
problema.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Nosotros esperamos que no se quede todo en un cúmulo de buenas intenciones y
desde Esquerra vamos a apoyar y a ofrecernos para llegar donde haga falta, para
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tomar las medidas que hagan falta y para ejercer la presión que haga falta en este
tema. Muchas gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A ver, yo he estado escuchando todas las gestiones administrativas que ha hecho
el Sr. Castro y bueno, el ayuntamiento de Hospitalet, y a la vez estaba pensando en
la cantidad de cosas que se han conseguido en esta ciudad, pues a base de
reivindicar y a base de movilizarse la gente, porque al final una administración llega
hasta donde llega y no puede llegar a más, pero los vecinos y vecinas sí que
pueden llegar a muchos más sitios y, por lo tanto, el movimiento vecinal está harto
de construir ciudad a base de movilizaciones, y eso es lo que creemos que va a
tener que pasar aquí, y nosotros, y yo creo que casi todos los que estamos aquí en
este Consistorio hoy, estaremos al lado de los vecinos y vecinas, para llegar a
donde haga falta, y si hay que bajar a las vías y cortarlas, yo soy la primera que me
voy con los vecinos a cortar las vías, como se ha hecho en muchos cortes de
tráfico, porque es que si no hay administraciones que no entienden la necesidad de
los vecinos y yo que vengo del movimiento vecinal y sé cómo van las cosas, pues si
hace falta se va y se hace.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bien, recordar que el Partido Popular, al inicio de la exposición, ha dicho que está a
favor de solucionar el problema, entonces, que nosotros tengamos otro punto de
vista a la hora de ejecutar cómo se tiene que hacer, no significa que estemos en
contra de la acción. Lo digo, porque el Sr. García, en el momento en el que se le
pone un pero a una moción que presenta, parece que ya la casa se hunde y
entonces parece que somos los malos, entonces la democracia es libertad de voto,
evidentemente nosotros no formamos parte del grupo de Ciudadanos, ellos tienen
una manera de actuar y una manera de hacer política, nosotros tenemos otra,
legítima una y legítima la otra, y eso no significa que tengamos que votar todo lo
que propone Ciudadanos, y podemos tener, pues como en democracia, pues
ciertas diferencias. Por tanto, decir que, reitero, estamos a favor de que se haga el
estudio sobre modificar el semáforo, estamos a favor de que se limpie de
escombros la zona de las vías, lo que entendemos es que la aplicación de la
ordenanza del civismo, sancionando directamente, no es la vía, quede claro Sr.
García. Gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, entiendo el malestar de los vecinos y me parece que el gobierno es sensible y
comparte, lo entendemos perfectamente...

S’escolten crits entre el públic assistent.
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SRA. ALCALDESSA
A ver, escuchad y luego...pero escuchad primero...

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Y agradecemos, en primer lugar por lo que decía el Sr. García, ese apoyo de todos
los grupos del Pleno del Ayuntamiento. Pero mire, Sr. Giménez de CUP-Poble
Actiu, no vamos a guardar esta moción en ningún cajón por una sencilla razón, si
usted se ha leído la moción dice, primero instar al órgano competente del
ayuntamiento que exija a la entidad pública…, esto ya lo hemos hecho en
reiteradas ocasiones y le puedo mostrar aquí toda la retahíla de cartas con sus
respuestas correspondientes del último año, eso ya lo hemos hecho, por desgracia
con mal resultado, o con un resultado muy liviano, y eso lo están pagando los
vecinos, pero el grupo municipal socialista, en este caso, el gobierno, está haciendo
esa tarea.
En segundo lugar, aquí se habla de instar a convivencia y civismo a sancionar a
través de la ordenanza del civismo, si determinamos que esos niveles de ruido, que
es lo que hemos intentado con sonometrías, permite esa sanción, lo haremos y
firme, sin ningún problema, la teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana paralizó
las obras, hace un año, de ADIF, en un tramo de la misma línea férrea, por un
problema de ruidos, se ocasionó un follón tremendo, me parece que todos ustedes
están al caso, y actuamos con contundencia y se solucionó el problema, por tanto,
se está actuando.
Ahora, desde la ordenanza de convivencia y civismo, fuera del tema ruidos, es
difícil por lo que les explicaba antes, por el tema de suciedad, poder conseguir
alguna solución mejor de las que hay, nosotros por desgracia no podemos entrar en
las vías, si pudiéramos entrar el tramo estaría limpio, porque todos los alrededores
de las vías están limpios porque los limpia este ayuntamiento, si no estarían sucios
también, con lo cual, saquen ustedes las conclusiones.
Y en tercer lugar, el 2 de marzo hicimos una carta a ADIF reclamando el cambio del
semáforo y se nos ha contestado que no técnicamente. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, a ver Sra. Esplugas, es que creo que yo o no me he explicado bien o usted me
ha entendido mal. Yo al contrario, lo que he hecho ha sido echarle un cable y no lo
ha entendido, porque cuando ha dicho el Sr. Castro que le gustaría sentirse más
acompañado, yo he dicho que lo acompañaba todo el Pleno y que ustedes incluso
había votado a favor en dos puntos y en dos se habían abstenido, porque veían una
cuestión diferente, por lo tanto, lo que he hecho es decirle, usted está acompañado
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también con el Partido Popular, quiero decir que lo he metido en el paquete de los
que lo acompañan, o sea, que no sea usted susceptible, yo siento decirle que o me
escucha mal o tal.
Y a mí, obviamente, me gusta que mis mociones o que las mociones que presenta
mi grupo salgan adelante, pero oiga, hay diferentes criterios y yo los respeto, como
no puede ser de otra manera, si ustedes a veces votan en contra o ponen alguna
objeción, pues yo, como buen demócrata que soy, pues aunque me sepa mal, pues
lo tengo que aceptar. Pero, en cualquier caso, esta vez ha vuelto usted a errar y es
la segunda vez que lo hace, pero en fin, estoy dispuesto a no tomarlo con mucho…,
porque en fin, al fin y al cabo todo el mundo se equivoca, yo lo que he hecho ha
sido defenderla, todo lo contrario de lo que usted ha entendido.
Y en cuanto al Sr. Pepe Castro, mire, hay una cosa que hay que tener en cuenta,
hemos leído que el ayuntamiento de Sant Adrià ha llevado por la vía penal a ADIF,
o sea, que hay que explorar esa vía si no nos hacen caso, hay que explorar todas
las posibilidades, no tenemos que tenerle miedo a una administración por grande
que sea, los grandes colosos se defienden con grandes batallas, o sea, se vencen
con grandes batallas. Yo ya he dicho que claro que es difícil luchar contra según
qué tipo de administraciones, pasa lo mismo en AENA, conozco la problemática,
cuando quieres poner allí aunque sea un desfibrilador tienes un problema y fíjese
que eso es una cosa que va en beneficio de la ciudadanía, pues no, hay cuarenta
mil instancias, es complicado, pero si hay que recurrir y la Ley nos ampara, a la vía
penal, vayamos, intentemos no ir si puede ser, pero como se dice, si hay que ir, se
va, como decía este de Cruz y Raya.
En cualquier caso, cuente con todo el apoyo de este Pleno, no le tengan miedo a
ADIF por muy potente que sea y vamos para adelante, vamos a conseguirlo,
porque ustedes están sufriendo en sus carnes también permanentemente con
gobiernos de muchos años, pues esta crítica de los vecinos y se encuentran un
poco ustedes violento por esto, vamos a intentar tirarlo para adelante.

SRA. ALCALDESSA
Sí, a ver, yo si me permiten, Sr. García, si quieren aplaudir, aplaudan, pero, a ver,
decir varias cosas claramente. La primera cuestión es que nosotros delante de
ADIF, ni delante de nadie no nos vamos a arrugar, primera cuestión. No hace
demasiados días, desde este ayuntamiento y por parte de su Alcaldesa, se anunció
una medida, si quieren un poco traumática, en relación a las entidades financieras,
con el tema de los pisos vacíos, y esta mañana precisamente estábamos usted y yo
hablando de esta cuestión. Siempre yo he partido desde el principio, que creo que
es mucho más adecuado entre instituciones, del diálogo, la negociación y el pacto,
y eso es lo que hemos intentado a lo largo de estos años.
Como decía la Sra. González, llevamos mucho tiempo en esta ciudad batallando
con el tema que es la solución de todos nuestros problemas en este sentido, que es
el soterramiento de las vías. Y la solución no es que la tengamos que fraguar, la
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solución está fraguada y está acordada y tenemos un proyecto, aquí el único tema
que hay que hacer ahora es que por parte del ministerio se tenga la voluntad de
ejecutar esta obra, tan sencillo y tan complicado como eso. Por tanto, la solución no
hay que buscarla, la solución existe, qué sucede, que mientras esa obra no se
realice, hay una serie de problemas que las vías del tren están provocando a los
vecinos y vecinas de esta ciudad.
Y eso es evidente y ustedes, lógicamente, estarán muy enfadados y nosotros
también estamos muy enfadados, evidentemente no con ustedes, ustedes puede
que sí con nosotros, pero nosotros también estamos enfadados e indignados,
porque no se está haciendo aquello que nosotros entendemos que se tiene que
hacer. Miren, hay una cuestión que yo estoy de acuerdo, alguien lo decía en este
Pleno, la reivindicación forma parte del ADN de los ciudadanos y ciudadanas de
esta ciudad, por tanto, no será ni la primera, ni la última vez que vamos a actuar por
la vía de la reivindicación.
Los que más me conocen saben que tengo una teoría que es que las cosas
tenemos que ir por la vía normal y cuando no funciona la vía normal, vamos a ir por
la vía traumática, y en este caso, igual que anuncié hace unos días la vía
traumática en el caso de los bancos, si hay que ir por la vía traumática en cuanto a
ADIF, lo haremos, será por la vía de utilizar la Ley penal o la Ley de enjuiciamiento
penal, no lo sé, para eso está la Secretaria del ayuntamiento y todos los asesores
jurídicos, será por la ordenanza del civismo, será porque nos vayamos todos a
Madrid y nos sentemos delante del ministerio o delante de ADIF, será porque
cortemos las vías del tren, no lo sé, lo decidiremos colectivamente y conjuntamente,
lo que sí es importante es que todos los que estamos aquí estemos de acuerdo en
reivindicar y en defender a los ciudadanos que en definitiva son los que están
padeciendo los problemas.
Y yo puedo entender perfectamente que, a ver, el Sr. Pepe Castro diga, bueno, nos
gustaría que todos estuviéramos en la misma dinámica, y es verdad Sra. Esplugas
que en los temas del soterramiento de las vías y en los temas de defensa en cuanto
a esta cuestión en esta ciudad, siempre ha habido unanimidad por parte de los
concejales y concejalas siempre ha habido una posición conjunta política, por parte
de los que estamos aquí, reivindicando delante del ministerio de Fomento aquello
que se tiene que reivindicar. Y en fin, yo no tengo porqué estar explicando cada día,
ni públicamente, las gestiones que se hacen, pero ya les puedo asegurar que la
ministra de Fomento es conocedora perfectamente de la problemática que tenemos
en la ciudad y además no a través de carta solamente, que también, sino
personalmente.
Ahora, tampoco nos vamos a engañar, tenemos una oportunidad y yo creo que esa
oportunidad la tenemos que aprovechar, se va a producir un cambio de gobierno,
se va a producir sí o sí un cambio de gobierno, y en ese cambio de gobierno, que
espero que sea un gobierno sensible a los problemas de los ciudadanos, tenemos
la oportunidad de volver a reivindicar y volver a exigir que en la ciudad, además de
exigir el soterramiento de las vías, por un tema no solamente para los ciudadanos
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de Hospitalet, sino para los ciudadanos de la región metropolitana, esa cuestión se
pueda resolver.
Por tanto, quiero trasladar y puedo entender perfectamente que los vecinos estén
molestos, que estén enfadados, que quieran reivindicar, que nos culpabilicen al
ayuntamiento o al gobierno de la ciudad de que esto esté sucediendo, pero ustedes
saben perfectamente que aquí hay un único actor, que es ADIF, que es el ministerio
de Fomento, que es quien tiene que resolver el problema, porque simplemente el
ayuntamiento de Hospitalet no es que no quiera, es que no puede realizar las obras
que ustedes necesitan para tener un entorno adecuado. Si pudiéramos hacerlo, ya
les digo yo, miren, tenemos aquí delante la Sra. Secretaria y, por tanto, en fin, ya le
encargo públicamente que emita un informe si el ayuntamiento puede, de manera
subsidiaria, ejecutar esas modificaciones que, evidentemente, son necesarias y que
estamos reclamando desde hace mucho tiempo a ADIF.
Dicho todo esto, a ver, ahora no entremos en diálogo, en todo caso hemos hablado
con ustedes en algunas ocasiones para temas diferentes, a lo largo de estos años,
si ustedes quieren podemos mantener una reunión para hablar de este tema en
concreto y diseñar cuál es la estrategia que colectivamente como ciudad hacemos,
para reivindicar nuevamente y hacerlo de una forma, si cabe, más contundente, que
se visualice y que entendamos que el ministerio acabe ejecutando todo lo que se le
solicita a través de la moción y a través de la historia, desde los servicios técnicos y
políticos de esta ciudad, se ha ido reclamando.
Lo siento, yo si queréis después hacemos un aparte o quedamos en otro
momento…
Parla un senyor del públic sense micròfon.
Ya, ya, pero es que no se puede, lo siento, pero tenemos que respetar el
reglamento. Sra. Secretaria dé lectura, por favor…
Parla una senyora del públic sense micròfon.
Bueno, ya, lo siento señora si usted… mire, sale la Sra. Perea, si le quiere
comentar algún tema… es que no se puede en este momento, lo siento pero no.
Sra. Secretaria, seguimos.

Essent les 19.43 hores, abandona la sessió la Sra. Mercè Perea i Conillas, regidora
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 10 i 11; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 10.-

MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO
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COEDUCATIVO CONTRA LA TRANSFOBIA Y EL ACOSO ESCOLAR POR
IDENTIDAD DE GÉNERO
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 11.- MOCIÓN PARA LA LIMPIEZA, ORNATO Y SEMAFORIZACIÓN DE
LAS VÍAS FÉRREAS DEL ENTORNO DE LAS CALLES TERRA BAIXA, CANIGÓ
Y VILAFRANCA.

VISTO el documento remitido a la Alcaldía Presidencia y a todos los Grupos
Municipales de esta Corporación, por una nutrido grupo de vecinos del entorno de
las calles Terra Baixa, Canigó y Vilafranca; en el que se describe la problemática
siguiente:
“1.- Zona de vías totalmente insalubre, llena de escombros, maleza y suciedad, en
todo este tramo de vías, lo que ocasiona graves problemas sanitarios y de
contaminación.
2.- Por la suciedad acumulada, salida continua de ratas e insectos, que en muchos
casos se cuelan en las viviendas incluso en pisos de cierta altura.
3.- Múltiples ruidos y maniobras continuada de trenes, incluso de largo recorrido, al
convertir este tramo ADIF en zona de maniobras con semáforo incluido.
4.- Perdida de imagen de televisión al paso de convoyes por la catenaria, que se
vuelve a recuperar la imagen una vez pasado el tren, pero que la pérdida es
continuada ya que cada tres minutos escasos vuelve a pasar otro convoy y vuelve a
hacer maniobra de parada y arranque.
5.- Ruido interminable de los compresores de los trenes y pitidos, incluso a
primerísimas hora del día y nocturnas, lo que hace imposible conciliar el sueño de
los vecinos, ya que cada dos o tres minutos un tren para, otra pasa, se vuelven a
activar los compresores, se saludan pitando los convoyes etc. etc.… y todo esto
pasa en todo el tramo de la calle Terra Baixa”.
ATENDIDO que la relación de hechos transcrita manifiesta dos serios problemas:
a) El primero relativo a la suciedad de las vías y parte de muros de edificios
colindantes (se aportan fotografías que testifican la situación de insalubridad y falta
de ornato del tramo de vía que discurre pegado a la vivienda de Canigó 50)
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b) y el segundo, el relativo al semáforo que regula el tráfico de entrada y salida a la
estación de L’Hospitalet y que obliga, cada 2-3 minutos, a parar los convoyes de
trenes delante de los edificios de la calle Canigó/ Terra Baixa y Vilafranca (Se
adjunta fotografías de la ubicación donde se paran los trenes), con la
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correspondiente molestia por los ruidos que esta maniobra de parada y arranque
supone para los vecinos.
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ATENDIDO que, para dar respuesta al primero de los problemas suscitados, la
Ordenanza de Convivencia y Civismo, que en su artículo 71.3 establece:
“3. Les persones propietàries de solars i terrenys i, subsidiàriament, les persones
usuàries, tenen l’obligació de conservar-los en condicions adequades d’higiene,
salubritat, seguretat i ornat públic, per la qual cosa hauran de mantenir-los lliures de
deixalles, residus, herbes, etc., i hauran de realitzar les corresponents operacions
de desratització, desinsectació i desinfestació tant en els immobles, com en els
solars i terrenys”.
ATENDIDO que, con independencia de que se pueda incoar el correspondiente
expediente sancionador por la infracción de la obligación descrita en el párrafo
anterior; los artículos 96, 97, 98 y 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y con
el artículo 71.4 de la referida Ordenanza de Convivencia y Civismo; esta
Corporación, tras los trámites oportunos dirigidos al titular de las vías férreas, podrá
ejecutar subsidiariamente las medidas necesarias para el mantenimiento de dichas
vías, con cargo al titular de las mismas; como expresamente se establece en el
citado art. 71.4 de la Ordenanza de Convivencia y Civismo:
“4. L’Ajuntament podrà ordenar les mesures necessàries per al manteniment dels
immobles en condicions que impedeixin ocasionar perjudicis en la via pública,
molèsties a tercers o l’agressió a l’entorn urbà. En cas que aquesta ordre no sigui
executada voluntàriament, podrà procedir a la seva execució subsidiària, amb
càrrec de la persona titular de l’immoble o, si escau, de la persona usuària i sens
perjudici de la imposició de les sancions corresponents”.
ATENDIDO que la respuesta a la problemática derivada de la actual ubicación del
semáforo que regula el tráfico de entrada y salida a la estación de L’Hospitalet,
exigiría un estudio de la viabilidad técnica y de seguridad, de su traslado a una zona
de menor o nula densidad de viviendas. Se propone el estudio, si las condiciones
técnicas lo permiten, de la zona ubicada delante de las calles: Amistad/ Corominas/
Parque de la Torrassa (zona libre de viviendas).
Por todo lo cual, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans, partido de la
Ciudadanía, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
ACUERDOS:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMERO amb 24 vots favorables dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
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Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMERO: INSTAR al órgano competente del Ayuntamiento para que exija a la
Entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) que proceda a realizar las labores de limpieza y acondicionamiento de
las vías para que desaparezca la problemática derivada de la suciedad de las
mismas: insalubridad y falta de ornato; Advirtiendo a la empresa ADIF que,
transcurrido el plazo que se haya determinado para realizar dichas labores, el
Ayuntamiento ejecutará subsidiariamente las medidas necesarias para el
mantenimiento de dichas vías, con cargo al titular de las mismas. Advertir,
asimismo, a ADIF que, en el supuesto de incumplimiento del requerimiento
realizado, se estudiará la procedencia de imponer las correspondientes multas
coercitivas hasta que dé cumplimiento a lo ordenado.
b) Ha estat aprovat el punt SEGUNDO amb 24 vots favorables dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SEGUNDO: INSTAR a la Tenencia de Alcaldía de Seguridad, Convivencia y
Civismo a valorar la oportunidad de la apertura de los correspondientes
expedientes sancionadores a ADIF, por infracción del artículo 71.3 de la
Ordenanza de Convivencia y Civismo.
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d) S’aprova per unanimitat el punt TERCERO, que literalment diu:
TERCERO: INSTAR a la empresa ADIF a realizar un estudio sobre la viabilidad
técnica y de seguridad de trasladar la actual ubicación del semáforo que regula
el tráfico de entrada y salida a la estación de L’Hospitalet, a una zona de menor
o nula densidad de viviendas. En concreto se propone la zona ubicada delante
de las calles: Amistad/ Corominas/ Parque de la Torrassa (zona libre de
viviendas).

e) S’aprova per unanimitat el punt CUARTO, que literalment diu:
CUARTO: DAR TRASLADO del presente acuerdo a la Entidad pública
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a la
Asociación de Vecinos de Sant Josep, a la Tenencia de Alcaldía de Seguridad,
Convivencia y Civismo, a todos los Grupos Municipales de este Consistorio.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVAPIRATES

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 12 i
13, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Sí, per part de qui proposa, Sr. Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Gràcies. Moció en defensa de la qualitat de l’aire, contra el frau en les emissions,
per una planificació de la mobilitat i per l’impuls de la modernització tecnològica de
la indústria catalana, el sentit d’aquesta moció recull diversos elements.
El 19 de setembre va esclatar la crisi per la manipulació de les emissions d’òxids de
nitrogen de determinats motors dièsel, destapada per les autoritats nordamericanes, que van posar de relleu que el motor d’alguns models del grup
Volkswagen superaven les inspeccions tècniques mitjançant un software que
detectava que s’estava realitzant una inspecció i emetia un consum contaminant
inferior, per tant, era una trampa de la robòtica.
Aquesta crisi es produeix en un context de batalla comercial entre les diverses
tecnologies dels motors dièsel, on les companyies europees disposen d’avantatge,
dels motors de gasolina, amb avantatge nord-americà i japonès, i dels motors
elèctrics, que estan en expansió. La tecnologia dièsel té la problemàtica d’unes
majors emissions de partícules i d’òxids de nitrogen, que en concentracions
elevades afecten a la salut, envelliment de pulmons i disminució de la seva
capacitat funcional, i la tecnologia dels motors de gasolina té la problemàtica de la
major emissió de CO2, causant del canvi climàtic. La tecnologia del vehicle elèctric
té el repte de la producció neta, l’emmagatzematge i la distribució, la reducció de
costos i la inserció en un mercat més ampli.
Aquest frau milionari afecta, de moment, a més d’once milions de vehicles, destapat
entre d’altres per l’investigador valencià Vicente Franco, treballador de la
Internacional Council on Clean Transportation, dins d’un estudi comparat sobre els
consums dels vehicles diesel en Estats Units i la Unió Europea. Els vehicles
Volkswagen van superar en 40 vegades els registres en les proves d’homologació.
Aquest estudi previ va ser remés a l’Agència de Protecció Medioambiental d’Estats
Units que va continuar investigant fins trobar el frau.
La situació ha posat sobre la taula un fet lamentable, la Comissió Europea no ha
actuat amb la mateixa celeritat i contundència que els Estats Units. Mentre Estat
Units investigava aquest estudi va passar desapercebut a la Unió. Operaven a
Brussel·les els poderosos lobbies de pressió de Volkswagen i altres marques,
afectant a la salut i la butxaca de la ciutadania.
Un segon informe que va analitzar les emissions de dotze vehicles europeus i els
tres anteriors, al maig de 2014, va ser demolidor, onze vehicles superen les
emissions contaminants permeses. Experts indiquen que l’ombra del frau afecta a la
resta de fabricants, recentment Renault també ha entrat en aquesta situació, amb
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una inspecció feta pel govern francès, etc, fet gens descartable fins que es faci un
estudi a fons i imparcial com l’EPA nord-americana.
Davant d’aquesta situació d’engany i riscos ambientals, els poders públics
democràtics han d’intervenir evitant que les medicions siguin falsejades, garantint
els drets dels consumidors i sancionant amb fermesa als directius responsables del
frau.
Així mateix cal d’establir calendaris i terminis realitzables, però ambiciosos, que
propiciïn que la indústria innovi tecnològicament reduint les emissions de tot tipus
de vehicles, alhora que, en paral·lel, es desenvolupen, per part de l’administració,
les inversions necessàries per millorar la qualitat i l’abast del transport públic, així
com per implementar una planificació de la mobilitat de les persones i les
mercaderies, orientada a minimitzar i optimitzar els desplaçaments. A Catalunya, ho
sabem, l’automoció és la tercera activitat industrial més rellevant, generant
pràcticament el 7% del Producte Interior Brut català, hi treballen entorn a 100.000
persones, entre llocs de treball directes i indirectes.
D’altre banda, i en la direcció contraria al frau comés, hem de celebrar l’acord
històric de Paris sobre el canvi climàtic. Tot i les crítiques objectives que ens
obliguen a estar emetents pel seu compliment, suposa un salt qualitatiu en el
compromís d’empreses i administracions, per reduir considerablement les
emissions de gasos d’efecte hivernacle i incrementar el consum d’energies netes i
renovables: solar, termosolar, eòlica, gas, etc, de manera cabdal. L’Agència
Internacional de les Energies Renovables, IRENA, estima que s’ha de duplicar en
els propers 15 anys la instal·lació de fonts netes i arribar a una inversió anual
mundial de 500.000 dòlars al 2020 i als 900.000 milions de dòlars al 2030.
La tecnologia permet en aquest sector continuar reduint despeses i guanyar
eficiència. De fet al 2015, la inversió dels països en vies de desenvolupament ja és
major que als països desenvolupats. La Xina encapçala ja la instal·lació de
renovables al món. A l’estat espanyol però, hem sofert canvis legislatius que han
lastrat que un sector capdavanter continués en expansió, casos com els
d’ABENGOA, gran part per erros de gestió financera, però impactats pels canvis del
preu de la renovable, o d’altres, indiquen que fa falta una política, un marc regulatori
coherent i de llarg “plaç”, sense subvencions abultades, ni primes, que fomenten
alhora l’especulació i la corrupció en aquest sector. Segons IRENA, amb aquest
ritme d’inversions es podria arribar al 36% de quota de consum d’energia renovable
al món. Reptes tecnològics hi són presents.
L’estafa i l’acord internacional contra el canvi climàtic també afecten al nostre
municipi. Al Ple municipal de desembre el nostre grup ja va fer una pregunta
relacionada amb un nou episodi de contaminació atmosfèrica que va produir-se des
del 30 de novembre i durant 18 dies, on les mesures d’òxid de nitrogen han estat de
mitja diària per damunt de les 40 µg/m3, límit que mai s’hauria de sobrepassar. A
més, durant quatre dies les partícules de PM10 també han superat la mitjana diària
dels 50 µg/m3 que aconsella l’OMS. Recentment també vam patir un episodi encara
sense resoldre, amb dies de forta olor a sulfats a l’Hospitalet, però també a la
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primera corona metropolitana, i va arribar fins a Cerdanyola del Vallès aquests tipus
de químics. El resum d’aquest episodis de contaminació atmosfèrica va ser la
escassa informació a la població i la mancança d’execució de mesures per
disminuir aquests elevats nivells de contaminants.
La nostra ciutat i entorn metropolità hem patit, patim i seguirem patint, nivells de
contaminació importants, tant per la indústria, com per l’ús del vehicle. Calen més
polítiques públiques i de foment d’energies renovables i netes, de mobilitat
sostenible i, alhora, mesures i voluntat política de protegir la nostra salut per sobre
dels interessos econòmics. L’administració ha de vetllar per la salut de les persones
i per la qualitat de l’aire i, al mateix temps, ha de propiciar que les companyies
realitzin les innovacions tecnològiques que garanteixin la continuïtat del teixit
industrial català, evitant-ne la seva deslocalització. Un desenvolupament sostenible
i compatible amb la salut de les persones i la resta d’éssers vius, és el repte
civilitzador del nostre temps.
Per tot això, el nostre grup demana que s’adoptin els següents acords:
Primer, exigir a la Comissió Europea, al Govern de l’Estat i al grup Volkswagen la
màxima transparència sobre els fets ocorreguts i que es depurin responsabilitats i
es sancionin els directius responsables.
Exigir al grup Volkswagen que proporcioni tota la informació als consumidors
afectats i que assumeixi la totalitat del cost de les reparacions que calgui realitzar,
en especial als clients de la nostra ciutat i entorn metropolità.
Instar a la Comissió Europea i a l’Estat perquè verifiquin els sistemes de medició de
les emissions, garantint que es compleix la normativa vigent de limitació
d’emissions i de protecció de la qualitat de l’aire.
Instar a l’Estat i la Generalitat a realitzar el seguiment institucional necessari per
garantir que es porta a terme el Pla Industrial vinculat a la inversió 3.300 milions a
Catalunya, ja anunciada pel grup Volkswagen, i que es manté el compromís de
manteniment dels llocs de treball i convertir en plantilla fixa dels contractes d’ETT.
Instar a l’Estat i a la Generalitat a impulsar una Política Industrial i d’I+D+i orientada
a la modernització i a la innovació tecnològica en el camp de l’automoció sostenible,
com a sector estratègic de l’economia catalana i del teixit industrial del país.
Instar a l’Estat i a la Generalitat a millorar la planificació de la mobilitat i a
pressupostar adequadament les inversions necessàries per millorar el transport
públic a Catalunya, atès que la reducció del trànsit rodat és la política més efectiva
per reduir les emissions i millorar la qualitat de l’aire.
Instar al govern municipal a executar de manera prioritària els treballs per adoptar,
revisar i reforçar el Pla de Mobilitat del nostre municipi.
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I, per acabar, instar al servei de vigilància i Control de l’Aire a ampliar la Xarxa de
Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica, incorporant nous punts fixes
de mesura a la ciutat de l’Hospitalet, en punts claus com la Gran Via o d’altres
arteries de tràfic rodat important.
Darrer, instar a què es revisin els protocols d’actuació sobre episodis de
contaminació atmosfèrica, amb l’objectiu de ser més efectius, transparents i
permeables a la ciutadania. Gràcies.

Essent les 19.47 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència el Sr.
Cristian Alcázar Esteban, 3er Tinent d’Alcalde.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció de l’Hospitalet de Llobregat, Ciutat lliure de Glifosat. En molts casos els
interessos de multinacionals estan per sobre de l’interès de la majoria, obviant fins i
tot els efectes sobre la salut. És el cas d’una substancia anomenada glifosat, que és
un principi actiu utilitzat en la fabricació d’herbicides, el més conegut amb el nom
comercial de “Roundup” de la multinacional Monsanto i utilitzat en cultius agrícoles,
floricultura i en jardineria pública i privada.
Aquesta substancia presenta evidències convincents de ser cancerígena pels
humans i especialment relacionada amb el desenvolupament de limfomes, segons
l’Agència internacional d’Investigació sobre el Càncer, que depèn de la Organització
Mundial de la Salut. Malauradament, i a pesar de les evidències i de suposar una
amenaça per la salut, és molt provable que es mantingui aquesta substancia
autoritzada.
Per això, per prevenció i protecció de la salut dels nostres veïns i veïnes, demanem
el suport als acords d’aquesta moció que insta als responsables de les Àrees
corresponents, a la prohibició expressa d’utilitzar glifosat en l’execució de serveis
municipals o adjudicats a empreses, i la utilització de mètodes sostenibles i
alternatius al glifosat. Realitzar campanyes de difusió per tal d’evitar o minimitzar
l’ús d’aquest herbicida en la jardineria domèstica.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de les dues.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de les dues.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres, des de la CUP-Poble Actiu, votarem a favor de les dues mocions,
estem totalment d’acord amb el contingut de la moció. Altrament considerem que
seria molt important començar a valorar algunes mesures que podrien ser les
següents:
Per tal de promoure una mobilitat lliure de Co2, potser podríem començar
implementant el desplegament del Pla de Mobilitat, en relació a la bicicleta, algun
dia, i del Pla Director de la Bicicleta també, així com de la moció aprovada el passat
mes d’octubre de 2015 en relació també a la bicicleta.
Reduir la generació també de residus municipals i augmentar la recollida selectiva.
Elaborar una ordenança de la construcció sostenible, sota criteris de reducció en
l’ús de recursos i en la producció de residus i augment de la proporció de materials
reciclats que entren al sistema. L'ordenança inclouria, per exemple, mecanismes de
control de la pols, partícules en suspensió, provocada per les construccions i
demolicions.
I adoptar una política de compres i contractacions públiques més sostenibles,
establint una línia estratègica en matèria de compres i contractes de l’ajuntament,
que incrementi el pes dels productes i les prestacions de serveis que es generen
amb el mínim cost ambiental, per tal de contribuir a la reducció d’emissions de Co2.
En relació a la moció 13, Ciutat lliure de Glifosat, igualment totalment a favor del
contingut de la moció, des de CUP-PA pensem que cal remarcar el perill d’aquest
herbicida per a la salut, tal com indiquen moltes ONG i l’allau de mocions durant els
últims mesos, arreu del territori. I posarem alguns exemples dels principals perills
que es poden trobar fàcilment a Internet, són: el risc més elevat de part prematur
per exposició, en combinació amb d'altres Biocides; el risc més elevat
d’avortaments; el risc més gran de desenvolupament de limfomes no-Hodgkin, ja
sigui per exposició només al glifosat, o a barreges de pesticides i herbicides,
incloent-hi el glifosat; possible més gran incidència de mieloma múltiple.
El glifosat, i el seu metabòlit, l’AMPA, han estat detectats freqüentment a l’aire i a la
pluja, així com a les aigües superficials de regions agrícoles. Un estudi recent a
Catalunya constata que: el 41% de les mostres analitzades té un contingut
detectable de glifosat; el valor mitjà de totes les mostres és de 0’2, però
s’assoleixen valors de fins a 2’5; en un 68% dels casos la concentració mitjana de
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glifosat al llarg de l’any és superior a 0’1, que seria el valor màxim admès per la
normativa europea, és la Directiva 2006/118/EC.
Per últim, l’any 2009 la Cort Suprema francesa va confirmar una sentència anterior
en la que es condemnava a l’empresa Monsanto, productora del Roundup, principal
marca comercial del glifosat, per no haver dit la veritat en relació a la seguretat
d’aquest herbicida i per haver utilitzat publicitat enganyosa, definint-lo com a
“biodegradable”. El glifosat és considerat com a perillós per al medi ambient, per la
Unió Europea i també ha estat declarat per l’OMS, com a producte probablement
carcinogen per als éssers humans. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, quant a la 12, primer de tot volem mostrar el nostre desconcert, per dir-ho
d’alguna manera, davant d’aquesta moció que tan bon punt demana al grup
Volkswagen per depurar responsabilitats pel cas de les emissions, com insta al
govern municipal a revisar el Pla de Mobilitat o el Pla Director de la Bicicleta o a la
Generalitat a impulsar una política industrial. Creiem que si bé és cert que hi ha un
nexe en comú entre aquests temes, també és cert que costa d’entendre que tots
ells estiguin barrejats a la mateixa moció, ja que perden importància i rellevància.
També ens sorprèn que aquesta moció vingui al Ple de l’Hospitalet quasi dos
mesos després de ser aprovada a la Diputació de Barcelona, i més quan creiem
que aquesta temàtica excedeix les nostres competències i responsabilitats.
Tanmateix, votarem a favor de la moció i volem deixar constància que des de la
Generalitat ja s’està treballant en aquest tema i que ja s’està fent, per exemple, un
pla sobre la nova política industrial.
En quant a la Ciutat lliure de glifosat, davant del debat que s’ha generat al voltant de
l’ús del glifosat i atenent les diferents recomanacions que s’estan fent des del
diferents organismes, des de Convergència ens apuntem a aquella dita que és
millor prevenir que lamentar i votarem favorablement a aquesta moció.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Respecte a la moció número 12, compartim plenament aquesta moció presentada
pel grup d’Iniciativa per Catalunya Verds i perquè des d’Esquerra Republicana
sempre hem manifestat la nostra preocupació davant la greu situació de
contaminació que pateix la nostra ciutat i també el conjunt de l’àrea metropolitana.
Una situació que s’ha anat agreujant durant els últims anys i que moltes vegades,
com heu pogut veure a diferents mitjans de comunicació, hem superat els límits
permesos de contaminació.
Per combatre la contaminació atmosfèrica ens calen, doncs desenvolupar polítiques
de producció neta per les nostres empreses, sobretot reduir l’ús del cotxe, que és el
principal provocant dels gasos contaminants, ens cal també una aposta decidida pel
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transport públic i a nivell local també és important revisar i aplicar el pla de mobilitat
de l'Hospitalet.
Respecte a la moció número 13, també votarem a favor i demanem que es retiri
aquest producte si és que s’està utilitzant per part de l’ajuntament de l'Hospitalet.

Essent les 19.57 hores, abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup polític municipal del Partit Popular.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecto a la primera moción, el Partido Popular nos vamos a abstener des del
punto 1 hasta el número 6, que son los explícitamente relativos al caso
Volkswagen, en particular, y ahora pues todos sabemos, se ha conocido vamos,
que también se suma a todo ello la marca Citroën. Entonces, si bien es verdad,
como dice la moción, pues que ha habido cierta opacidad a la hora de, bueno, de
informar sobre esto, nosotros también entendemos que en el momento que ha
estallado finalmente y ha salido a la luz, pues realmente todas las instituciones
competentes y la propia empresa, nosotros creemos que está informando y las
instituciones competentes, pues ya están llevando a cabo medidas para que esto se
corrija.
También nos vamos a abstener del punto número 5 y del número 6, en los que se
pide políticas de I+D, porque entendemos que desde la Generalitat, en este caso,
desde el gobierno de España entendemos que ya se están llevando a cabo
medidas de I+D, en medida que los recursos económicos lo permiten. Tampoco
sabemos si es competente este Pleno para pronunciarse sobre aquello para lo que
ya está trabajando la Generalitat, el gobierno de España, la Comisión Europea, y
más cuando transciende de nuestro ámbito municipal, aunque realmente todos
estamos en contra, evidentemente, de que se produzcan estos casos y de cualquier
situación que sea prohibida.
También votamos a favor, en este caso votaremos a favor del punto número 7 al
número 10, en los que se pide un nuevo impulso al Plan de Movilidad, el Plan
Director de la Bicicleta, incorporar nuevos puntos de vista, nuevos puntos de
medida en Hospitalet del servicio de vigilancia y control del aire, la consideramos
buena y, por tanto, la votaremos a favor.
Respecto a la moción sobre el glifosat, también la votaremos a favor, a la vista de la
moción y a la vista de los estudios que hay sobre esta sustancia, está claro que hay
dos instituciones cualificadas que dicen cosas contradictorias. Por un lado tenemos
a las autoridades europeas de seguridad alimentaria que dicen que es improbable
que sea cancerígeno, pero la OMS al contrario considera que sí podría serlo, por
tanto, nosotros consideramos que ante cualquier riesgo, cualquier situación que se
pueda dar, lo mejor es prevenir, en este caso sobre todo a la población de riesgo,
niños, adultos, personas mayores con problemas respiratorios o con cualquier tipo
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de afección y, por tanto, además que serían los primeros en sufrir cualquier
situación tóxica que se produjera y, por tanto, nosotros creemos que lo más
conveniente es prevenir y, por tanto, la votaremos a favor.
Además, nos gustaría recordar que ya en el año 2002, en el ayuntamiento de
Hospitalet, en la ciudad de Hospitalet, se produjo una situación, no parecida, ni
mucho menos, en la que una empresa que había contratado el ayuntamiento utilizó
un producto, y a raíz de la utilización de ese producto, la empresa contratante es
Rentokil Initial y el trabajador era Francisco Nache, que estuvo utilizando, pues un
producto que se utilizaba para fumigar las alcantarillas y las calles de Hospitalet, se
intoxicó y al final provocó, pues una incapacidad permanente. Por tanto, nosotros
entendemos que cualquier medida preventiva es positiva y, por tanto, la votaremos
a favor. Gracias.

Essent les 20.03 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor
del grup polític municipal del Partido Popular.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Nosotros votaremos a favor de todos los puntos, en la primera moción, y sobre todo
en el punto 7, donde dice instar al gobierno municipal a ejecutar de manera
prioritaria “els treballs” para adoptar, revisar y reforzar el Pla de Movilidad de
nuestro municipio, aquí hoy precisamente, habla del tema de la bicicleta y fomentar
muchos medios de transporte, hoy en la AMB hemos aprobado un plan para el carril
bicicleta y donde hay que ejecutar unos presupuestos, donde habrá derecho, en
función de lo que se gaste, a solicitar que se nos abonen unas cantidades para
hacer más carriles bici y tal. Pues precisamente por eso, yo creo que este punto 7,
que pertenece más al gobierno municipal, es donde yo haría más hincapié, en
cuanto a lo demás lo veo bastante bien todo, por lo tanto, votamos a favor, y el
gobierno de la ciudad a ver si ponemos ahí un poco de conciencia en intentar que el
tráfico rodado sea, si puede ser, sostenible en cuanto a lo que es la polución y
demás, o sea, el uso de la bicicleta es prioritario y cuidar un poco más los carriles
bici, que últimamente…, y sobretodo concienciar a la gente que el carril bici es para
carril bici, que se haga pedagogía en ese tema también.
Y luego, la otra moción, pues estamos también a favor, por lo que se ha explicado
aquí del tema del glifosat, creemos que es un agente que puede perjudicar la salud
de los ciudadanos y todo lo que sea prevenir, aunque haya aquí contradicciones en
que unos dicen que sí, pero claro, tengan en cuenta que las empresas
multinacionales siempre dicen que no, que sus productos no hacen daño, pero al
final se acaba descubriendo que sí hacen daño, por lo tanto, más vale prevenir que
curar, aunque haya quien diga que el glifosat se puede utilizar porque no perjudica
a la salud, pero yo creo que sí y, en cualquier caso más vale prevenir que curar.
Votaremos a favor de las dos mociones.
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Essent les 20.05 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Bé, com no pot ser d’una altra manera, nosaltres estem a favor de les dues mocions
i el grup socialista les recolzarà. En tot cas, si ens permeten, ens explicarem sobre
allò que ja estem fent, especialment en el tema de la qualitat de l’aire. En primer
lloc, dir-los que la moció ens ha semblat que tenia masses consideracions i que
potser a l’hora de prendre els acords hi havia disparitat d’instàncies a les que ens
hem d’adreçar, això ho comparteixo amb d’altres grups que ho han expressat, en tot
cas, nosaltres votarem el literal de la moció.
A veure, el govern municipal no és aliè a aquesta problemàtica, com deia abans,de
la qualitat de l’aire, ara parlava el Sr. García que avui, des de l’Àrea Metropolitana,
s’ha impulsat tot un seguit..., el Sr. Poveda, Vicepresident del tema de la mobilitat,
doncs ha impulsat tota una sèrie de projectes que han acordat en el govern
metropolità per d’alguna manera disminuir, precisament, aquesta contaminació i
avançar en aquest pla de qualitat de l’aire metropolità. Fa un mes es va constituir, a
la mateixa Àrea Metropolitana de Barcelona, el consell de municipis, en el que
s’està treballant el tema de la qualitat de l’aire i, a més a més, lògicament, el combat
contra el canvi climàtic.
L’Alcaldessa el dia 20, a la conferència que va pronunciar, un dels temes en els que
va posar especial èmfasi va ser el de la qualitat de l’aire també i ens comentava que
no se li poden posar fronteres a l’aire i, per tant, ha de ser una tasca compartida i
coordinada de tots els ajuntaments metropolitans, la lluita contra la contaminació.
Ara l’ajuntament disposa de dos elements claus, d’una banda, un pla que ja s’ha
comentat aquí, que és el de mobilitat urbana sostenible, un pla que està aprovat,
que ve del 2003, però que s’ha renovat, un pla que ha comptat, a través de la
participació en diversos àmbits i també en els consells de districte, amb més de 300
aportacions, pacte que incorpora aspectes que avui s’han comentat també aquí del
pla director de la bicicleta i també del pla de seguretat viària.
I l’altre eina important, que encara el govern públicament no ha presentat, però que
portem més de dos anys treballant, és en aquest pla de la qualitat de l’aire, un pla
que està en una fase de redacció molt avançada, que ha comptat amb la supervisió
de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat i que fins avui ens ha
donat el seu vistiplau, amb la qual cosa estem en condicions de poder-ho aprovar i
impulsar amb tots els requisits.
L’objectiu d’aquest pla és realitzar un seguit d’accions concretes per a la millora de
la qualitat de l’aire del municipi, en relació al òxids de nitrogen, que abans es
comentaven, i a les partícules en suspensió, especialment derivades de l’ús del
vehicle privat, el vehicle, en aquest cas, a l'Hospitalet és el causant pràcticament
del 80% de la contaminació atmosfèrica que tenim.
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En qualsevol cas, l'Hospitalet té un comportament en aquest sentit molt notori,
positivament notori quant a qualitat de l’aire respecte a la majoria de municipis de
l’Àrea Metropolitana. Els nostres valors d’òxids de nitrogen, de contaminants i de
partícules és molt baix en relació amb la resta de municipis, té a veure en què
nosaltres tenim un efecte que és el de les rondes i té a veure en què hi ha poc
trànsit, en realitat, en el conjunt de la ciutat, en desplaçaments interns i, a més a
més, s’han posat moltes mesures, com són les flotes de vehicles híbrids o de gas
dels serveis municipals i dels autobusos que estan contribuint en bona mida a tenir
aquest millor nivell de qualitat.
Efectivament han hagut episodis durant l’any 2015 de puntes de contaminació, però
res a veure amb els que han hagut a Barcelona, per exemple, nosaltres hem tingut,
en concret, 13 episodis, 7 al mes de desembre i 6 al llarg de tot l’any. Les
recomanacions parlen que, en fi, mai s’han de superar els nivells, però estem en
una zona, entre cometes, confortable, això no vol dir que el govern no deixi de
treballar, insisteixo, i estem “enfrascats” en aquest pla de qualitat de l’aire, que jo
crec que possiblement siguem el municipi de l’Àrea Metropolitana que té el pla amb
accions més avançat i més definit.
Deia, aquesta contaminació que és de 13 episodis, avui al grup d’Iniciativa els hi
hem contestat per escrit el seu requeriment en el Ple passat, la Llei parla de 35
vegades, 35 episodis per començar a prendre mesures, nosaltres durant el 2015 no
hem passat de 13 i 7 d’ells, insisteixo, han estat en una setmana de desembre
acumulats.
Què preveu aquest pla, bàsicament generar zones d’atmosfera protegida que es
diu, en l’entorn d’equipaments, en l’entorn de centres escolars, en l’entorn de zones
sensibles, i preveu tota una sèrie d’accions, tant de prevenció, lògicament, com
d’actuació en cas que aquest risc creixi, perquè hi hagin episodis de contaminació.
Nosaltres, insisteixo, estem molt lluny de la situació que han patit d’altres ciutats
metropolitanes el darrer any 2015.
Per tant, estem posant l’accent en aquesta política municipal, en el tema de la
qualitat de l’aire, estem absolutament en desacord, lògicament, i manifestem el
nostre rebuig a través d’aquesta moció, a totes aquestes pràctiques que s’han
produït per part de la industria automobilística, perquè això és un escandalós frau,
com deia abans, nosaltres tenim molta feina a la ciutat pel davant, hem de reduir en
la mida del possible la contaminació a través del vehicle privat i dels vehicles de
serveis i de transports, tenim una bona notícia que també és la posada en marxa de
la L9 del metro, que també afavorirà l’ús del transport públic soterrani i la reducció
de vehicles en sentit nord-sud i, bé, en aquest sentit tenim, entenem, “buenos
mimbres para hacer un buen cesto”.
El tema de la mobilitat, bé, abans comentava el tema del pla de la bicicleta i el tema
de la millora, lògicament, de les infraestructures de transport públic, per fer-ho
possible, perquè hi hagi aquesta mobilitat eficient que hem definit en aquest pla de
mobilitat, però hi ha un qüestió que ja s’ha suscitat en la moció anterior, que és el
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tema del soterrament de les vies, les línies fèrries ens estan contaminant la ciutat,
segurament no ho fan com els combustibles sòlids, però també ho fan a través del
soroll, d’aquesta contaminació acústica que abans parlàvem, i sí que els hi voldríem
demanar, doncs que en l’acord sisè, quan demanem o fem aquesta exigència a
l’Estat i a la Generalitat, a millorar la planificació de la mobilitat i a pressupostar
adequadament les inversions pendents, fem reiteració novament a exigir el
soterrament de les vies, com a un element clau per articular aquest pla de qualitat
de l’aire també.
I respecte al punt vuitè, el tema de la petició a la Generalitat per a la instal·lació d’un
segon equip de medició, això ja es va fer l’any passat, ens ho han denegat per
raons pressupostàries, nosaltres no podem instal·lar una segona, sabeu que
aquestes estacions funcionen en xarxa i donen resultat en temps real, en tot cas, sí
que estem plantejant, de cara a les obres, com deia abans el Sr. Giménez, que ja
ho fem, tot el tema de sensor de pols i de sensor de sorolls i de sensor de
contaminació, això ja s’està fent, per exemple, en el mercat de La Florida hi ha
sensors de tota mena, sí que plantegem que en el treball en determinades
urbanitzacions de determinats carrers, que tinguin un impacte important d’obra, es
puguin posar estacions petites, autònomes, això ho començarem a fer, si tot va bé,
en una obra important al districte II.
Respecte al tema de la Ciutat lliure de glisofat, bé, estem absolutament d’acord amb
els plantejaments que aquí se’ns han fet, bé, no entrarem a especular sobre la
legalitat o no del producte, el producte és legal, en tot cas, és evident que hi ha
indicis que comporta riscos per la salut, sembla que pot ser un element cancerigen
i, en aquest sentit, a partir de la moció que es va aprovar el 23 de desembre a la
Diputació, d’impuls de l’eliminació progressiva d’aquest producte, nosaltres d’alguna
manera hem començat a donar ja instruccions perquè aquest producte no s’utilitzi a
la ciutat, bé sigui a través de les nostres contractes, les contractes de parcs i
jardins. Hem de dir que s’ha utilitzat ben poc, s’utilitza bàsicament en rotondes
aïllades de la zona de veïns actualment, i s’utilitza en zones, diguem-ne, on l’únic
que tenim és trànsit.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies per l’explicació extensa, però a veure si som capaços de fer una mica més
de síntesi.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Molt breu. Gràcies per la posició favorable dels grups, simplement el tema dels
acords que comentava el Sr. Pepe Castro, que es treballi, en tot cas si solament pot
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haver un equip de medició a la ciutat, que es traslladi o que s’incorporin ics mòbils,
ha comentat d’algunes obres concretes, jo crec que això dóna peu a moure algunes
cosetes. I ja està, simplement que, bé, a la redacció del pla de qualitat de l’aire,
doncs volem participar-hi, volem nosaltres com a grup, jo crec que el conjunt de la
societat voldrà participar-hi en aquesta redacció del pla de qualitat de l’aire.
Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sr. Castro, comentaba que se había utilizado el glifosat en alguna rotonda, lo que le
pediríamos, desde el grupo municipal d’Iniciativa-Esquerra Unida-Pirates, es que
dejen de utilizarlo aunque esté alejado de la población. Perfecto, era aclarar esto.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. González, yo si no lo he entendido mal, y así es, se han dado instrucciones,
desde que se aprobó la moción en la Diputación de Barcelona, a finales de
diciembre, de que ese producto ya no se utilice en nuestra ciudad. Por lo tanto, a
ver, estamos de acuerdo con la moción, pero para la tranquilidad de todos, desde el
mes de diciembre hasta hoy, ya no se ha utilizado.
Pasaríamos ya, quedarían, por tanto, las dos mociones aprobadas, y pasaríamos a
la presentada por el grupo del Partido Popular. Sr. Javier Martín.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 12 i 13; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 12.- EN DEFENSA DE LA QUALITAT DE L’AIRE, CONTRA EL FRAU
EN LES EMISSIONS, PER UNA PLANIFICACIÓ DE LA MOBILITAT I PER
L’IMPULS DE LA MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA DE LA INDÚSTRIA
CATALANA.
El 19 de setembre va esclatar la crisi per la manipulació de les emissions d’oxids de
nitrogen (NOx) de determinats motors dièsel destapada per les autoritats nordamericanes que van posar de relleu que el motor d’alguns models del grup
Volkswagen superaven les inspeccions tècniques mitjançant un software que
detectava que s’estava realitzant una inspecció i emetia un consum contaminant
inferior.
Aquesta crisi es produeix en un context de batalla comercial entre la tecnologia dels
motors dièsel (on les companyies europees disposen d’avantatge), els motors de
gasolina (amb avantatge nord-americà i japonès) i els motors elèctrics. La
tecnologia dièsel té la problemàtica d’unes majors emissions de partícules i d’oxids
de nitrogen (NOx), (que en concentracions altes afecten a la salut –envelleminet de
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pulmons i disminució de la seva capacitat funcional-) i la tecnologia dels motors de
gasolina té la problemàtica de la major emissió de CO2 (gas causant del canvi
climàtic). La tecnologia del vehicle elèctric té el repte de la producció neta,
l’emmagatzematge i la distribució, la reducció de costos i la inserció en un mercat
més ampli.
Aquest frau milionari afecta, de moment, a més d’once milions de vehicles, destapat
entre d’altres per l’investigador valencià Vicente Franco, treballador de la
Internacional Council on Clean Transportation (ICCT), dins d’un estudi comparat
sobre els consums dels vehicles diesel en EUA i l’UE. Els vehicles Volkswagen van
superar en 40 vegades els registres en les probes de homologació. Aquest estudi
previ va ser remés a l’Agència de Protecció Medioambiental (EPA) d’EUA que va
continuar investigant fins trobar el frau.
La situació ha posat sobre la taula un fet lamentable, la Comissió Europea no ha
actuat amb la mateixa celeritat i contundència que els EUA; mentres EUA
investigaba aquest estudi va pasar desapercebut a la Unió. Operaven a Bruseles
els poderos lobbies de pressió de Volkswagen i altres marques, afectant a la salut i
la butxaca de la ciutadania.
Un segon informe que va analitzar les emissions de dotze vehicles europeus i els
tres anteriors, al maig de 2014 va ser demolidor; once vehicles superen les
emissions contaminants permeses. Experts indiquen que l’ombra del frau afecta a la
resta de fabricants, fet gens descartable fins que es faci un estudi a fons i imparcial
com l’EPA nord-americana.
Davant d’aquesta situació d’engany i riscos ambientals, els poders públics
democràtics han d’intervenir evitant que les medicions siguin falsejades, garantint
els drets dels consumidors i sancionant amb fermesa als directius responsables del
frau.
Així mateix cal d’establir calendaris i terminis realitzables però ambiciosos que
propiciïn que la indústria innovi tecnològicament reduint les emissions de tot tipus
de vehicles, alhora que, en paral·lel, es desenvolupen per part de l’administració les
inversions necessàries per millorar la qualitat i l’abast del transport públic; així com
per implementar una planificació de la mobilitat de les persones i les mercaderies
orientada a minimitzar i optimitzar els desplaçaments.
A Catalunya, l’automoció és la tercera activitat industrial més rellevant, genera el
7% del PIB català, i hi treballen entorn a 100.000 persones (entre llocs de treball
directes i indirectes) tractant-se d’una indústria que proporciona ocupació estable i
de qualitat.
D’altre banda, i en la direcció contraria al frau comés, hem de celebrar l’històric
Acord de Paris sobre el Canvi Climàtic. Tot i les crítiques objectives que ens
obliguen a estar emetents pel seu compliment, suposa un salt qualitatiu en el
compromís d’empreses i administracions per reduir considerablement les emissions
de gasos d’efecte hinvernacle i incrementar el consum d’energies netes i
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renovables (solar, termosolar, eòlica, gas, etc.) de manera capdal.
L’Agencia Internacional de les Energies Renovables (IRENA), estima que s’ha de
duplicar en els propers 15 anys la instal·lació de fonts netes i arribar a una inversió
anual mundial de 500.000 dolars al 2020 i als 900.000 milions de dolars al 2030.
L’any passat, va tornar a incrementar-se l’inversió mundial en el sector de les
renovables fins arribà als 245.000 milions d’euros.
La tecnologia permet en aquest sector continuar reduint despeses i guanyar
eficiència. De fet al 2015, l’inversió dels països en vies de desenvolupament ja és
major que els països desenvolupats. La Xina encapçala ja la instal·lació de
renovables al mon.
A l’estat espanyol hem sofert canvis legislatius que han lastrat que un sector
capdavenater continues en expansió, casos com els d’ABENGOA (gran part per
erros de gestió financera però impactats pels canvis del preu “renovable”) o d’altres,
indiquen que fa falta una política-marc regulatori coherent i de llarg plaç, sense
subvencions abultades ni primes que fomenten alhora l’especulació i la corrupció en
aquest sector.
Segons IRENA, amb aquest ritme d’inversions es podria arribar al 36% de quota de
consum d’energia renovable al món. Reptes tecnològics hi son presents, com
l’emmagatzemantge de l’energia i les bateries, la inestabilitat del factor climàtic, etc.
L’estafa i l’acord internacional Contra el Canvi Climàtic també afecten al nostre
municipi; al Ple municipal de desembre el nostre grup va fer una pregunta
relacionada amb un nou episodi de contaminació atmosfèrica que va produir-se des
del 30 de novembre i per 18 dies, on les mesures d’òxid de nitrogen (NO2) han
estat de mitja diària per damunt de les 40 µg/m3, límit que mai s’hauria de
sobrepassar. A més, durant quatre dies, les partícules de PM10 han superat els 50
µg/m3 de mitjana diària, un límit que l’OMS recomana no superar en més de 7
vegades en tot un any.
Recentment vam patir també un episodi encara sense resoldre, amb dies de fort
olor a sulfats (com si fos olor a adob) a L’Hospitalet de Llobregat però també a la
primera corona metropolitana, fins a arribar a Cerdanyola del Vallès. Químics a la
nostra atmosfera dels quals no sabem l'afectació a la nostra salut a llarg termini, per
adults i sobretot pels infants.
El resum d’aquest episodis de contaminació atmosférica va ser la escassa
informació a la població i la mancança d’execució de mesures per disminuir aquests
elevats nivells de contaminants.
La nostra ciutat i entorn metropolità hem patit, patim i seguirem patint nivells de
contaminació importants, tant per l’indústria com per l’ús del vehicle. Calen més
polítiques públiques i de foment d’energies renovables i netes, de mobilitat
sostenible i alhora mesures i voluntat política de protegir la nostra salut per sobre
dels interessos econòmics.
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L’administració ha de vetllar per la salut de les persones i per la qualitat de l’aire i, al
mateix temps, ha de propiciar que les companyies realitzin les innovacions
tecnològiques que garanteixin la continuïtat del teixit industrial català evitant-ne la
seva deslocalització.
Un desenvolupament sostenible i compatible amb la salut de les persones i la resta
d’éssers vius és el repte civilitzador del nostre temps.
Per aquests motius el grup municipal d’ICV-EUiA-PIRATES proposa al ple l’adopció
del següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 23 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Exigir a la Comissió Europea, al Govern de l’Estat i al grup
Volkswagen la màxima transparència sobre els fets ocorreguts i que es depurin
responsabilitats i es sancionin els directius responsables.

b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 23 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
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Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Exigir al grup Volkswagen que proporcioni tota la informació als
consumidors afectats i que assumeixi la totalitat del cost de les reparacions que
calgui realitzar, en especial als clients de la nostra ciutat i entorn metropolità.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 23 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Instar a la Comissió Europea i a l’Estat perquè verifiquin els sistemes
de medició de les emissions, garantint que es compleix la normativa vigent de
limitació d’emissions i de protecció de la qualitat de l’aire.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 23 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Instar a l’Estat i la Generalitat a realitzar el seguiment institucional
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necessari per garantir que es porta a terme el Pla Industrial vinculat a la inversió
3.300 milions a Catalunya ja anunciada pel grup Volkswagen; i que es manté el
compromís de manteniment dels llocs de treball i que es continua avançant en
la conversió en plantilla dels contractes d’ETT.
e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 23 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Instar a l’Estat i a la Generalitat a impulsar una Política Industrial i
d’I+D+i orientada a la modernització i a la innovació tecnològica en el camp de
l’automoció sostenible, com a sector estratègic de l’economia catalana i del teixit
industrial del país.
f)

Ha estat aprovat el punt SISÈ amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 2 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- Instar a l’Estat i a la Generalitat a millorar la planificació de la mobilitat i a
pressupostar adequadament les inversions necessàries per millorar el transport
públic a Catalunya, atès que la reducció del trànsit rodat és la política més
efectiva per reduir les emissions i millorar la qualitat de l’aire.
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g) S’aprova per unanimitat el punt SETÈ, que literalment diu:
SETÈ.- Instar al govern municipal executar de manera prioritària els treballs per
adoptar, revisar i reforçar el Pla de Mobilitat del nostre municipi i del pla director
de la bicicleta amb l’objectiu de minimitzar i optimitzar els desplaçaments amb
vehicle privat, a reforçar i facilitar els que es realitzen a peu, en bicicleta i en
transport públic, a estudiar i implantar alternatives de mobilitat sostenible així
com a que doni compliment al mandat del ple municipal fent efectiva l’execució
dels acords de la moció de foment de l’ús de la bicicleta aprovada al ple
d’octubre de 2015.
h) S’aprova per unanimitat el punt VUITÈ, que literalment diu:
VUITÈ.- Instar al servei de vigilància i Control de l’Aire a ampliar la Xarxa de
Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) tot incorporant
nous punts fixes de mesura a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat en punts
clau com potser la Gran Via, rondes o altres arteries de tràfic intens de la ciutat i
incorporant sensors ampliats més enllà dels actuals (PM10, PM2.5) per mesurar
altres nivells com Benzè, Metalls i B(a)p.
i)

S’aprova per unanimitat el punt NOVÈ, que literalment diu:
NOVÈ.- Instar a que es revisin els protocols d’actuació sobre episodis de
contaminació atmosfèrica amb l’objectiu de ser més efectius, transparents i
permeables a la ciutadania.

j)

S’aprova per unanimitat el punt DESÈ, que literalment diu:
DESÈ.- Donar trasllat al govern de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya, a les
principals entitats ambientalistes de Catalunya i del municipi, a la FAVVL’H, i als
sindicats de la ciutat.

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

MOCIÓ 13.-

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, CIUTAT LLIURE DE GLIFOSAT.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el glifosat és el principi actiu utilitzat per la fabricació d’herbicides, el més
conegut és el comercialitzat amb el nom de Roundup de la Multinacional Monsanto.
És un herbicida no selectiu, total, d’ampli espectre, d’absorció foliar, que s’utilitza
generalment per contenir el creixement i desenvolupament de la vegetació no
desitjada “males herbes”.
Atès que Monsanto, va tenir la patent de l’herbicida fins l’any 2000. Actualment
existeixen al mercat diferents marques comercials, totes elles utilitzen el glifosat
com a matèria activa, en diferents concentracions i en solució amb altres
substàncies (Roundup, Aquaneat, Aquamaster, Rodeo, Genesis Extra II, Razor Pro,
Buccaneer, i d’altres).
Atès que els usos principals dels herbicides són en cultius agrícoles, pels
transgènics, per evitar la cobertura vegetal als peus del fruiters, en fructicultura,
silvicultura, i també en jardineria pública i privada, marges de camins, franges de
protecció d’incendis i per contenir els brots entre les escletxes en zones
pavimentades.
Atesa que la Directiva 2001/99/CE de la Comissió, de 20 de novembre de 2001, per
la que es modifica l’Annex I de la Directiva 91/414/CEE del Consell, relativa a la
comercialització de productes fitosanitaris, a fi d’incloure les substàncies actives
glifosat i tifensulfurón-metilo.
Atès que el Reglament (CE) nº 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de
21 d’octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel
que es deroguen les Directives 79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell.
Atesa que la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21
d’octubre de 2009, per la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per
aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.
Atesa que la Directiva 2010/77/UE de la Comissió, de 10 de novembre, per la que
es modifica la Directiva 91/414/CEE del Consell, en allò relatiu a les dates de
caducitat de la inclusió de determinades substàncies en el seu annex I. Pel supòsit
del glifosat, la seva inclusió caduca el 31 de desembre de 2015.
Atès que el Reglament d’execució (UE) núm 540/2011, de la Comissió, de 25 de
maig de 2011, pel que s’aplica el Reglament (CE) núm 1107/2009 del Parlament
Europeu i del Consell, pel que respecta a la llista de substàncies actives
autoritzades, pel qual es considera autoritzat el glifosat fins a 31 de desembre de
2015.
Atès que el Real Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc
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d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
Atès que la Directiva 2009/128/CE, indica que els Estats membres vetllaran perquè
es minimitzi o prohibeixi l’ús de plaguicides en les següents zones específiques: Al
llarg de les carreteres.. En els espais utilitzats pel públic en general, o per grups
vulnerables, com els parcs i jardins públics, camps d’esport i àrees d’esbarjo, àrees
escolars i de joc infantil, així com en les immediacions de centres d’assistència
sanitària.
Atès que malgrat el mandat als Estats perquè es minimitzi o fins i tot es prohibeixi
l’ús plaguicides en determinades zones, especialment sensibles, l’Estat espanyol,
en la seva regulació, mitjançant el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre,
recull mesures d’informació, via senyalització de la pràctica dels tractaments i la
necessitat de consentiment per a la seva aplicació en determinats casos,
permetent-se, amb determinades limitacions, l’ús de plaguicides, entre els que es
troba el glifosat.
Atès que al mes de març de 2015, l’Agència Internacional d’Investigació sobre el
Càncer (IARC), dependent de l’OMS, ha anunciat que el glifosat és un producte
“probablement carcinogen pels humans” incloent-lo en els productes i accions de
risc 2A (probablement carcinogen), tot reconeixent la seva relació amb el
desenvolupament de limfomes no Hodgkins en estudis epidemiològics de
poblacions humanes i les “evidències convincents” de que provoca càncer en
animals de laboratori.
Atès que malgrat aquest antecedent, l’Agència Europea per a la Seguretat
Alimentària (EFSA) ha publicat en data 12 de novembre de 2015, el seu informe
sobre el glifosat. En aquest informe de reavaluació, que serà la base per a què la
Comissió Europea renovi el permís de comercialització d’aquesta substància a
partir de l’1 de gener de 2016, la EFSA creu improbable que l’exposició al glifosat
suposi una amenaça carcinògena per al sers humans.
Així, resulta més que probable que la Comissió Europea mantingui el glifosat en la
llista de substàncies actives autoritzades per a la pròxima dècada.
Donat que, en paraules del ministre d’Agricultura, Espanya no prendrà cap acció
preventiva sobre els herbicides que continguin glifosat mentre no es tinguin els
resultats de l’avaluació encarregada per la Comissió Europea,
Atès que s’ha d’aplicar el principi de precaució i adoptar mesures per protegir la
salut de les persones, en l’àmbit de les seves competències.
El Grup municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar a l’Alcaldessa o els Regidors responsables dels diferents Àmbits o
Àrees, relatives a la prohibició expressa d’utilitzar glifosat en l’execució del
contracte, dirigides als diferents adjudicataris al servei de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i susceptibles d’utilitzar el glifosat en l’execució de les
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seves tasques, com poden ser a tall il·lustratiu i no limitatiu:
•
•
•
•

Contractes de manteniment de zones verdes i arbrat i contractes de
manteniment dels espais naturals i els relatius a mesures de prevenció
d’incendis.
Contracte de neteja viària i recollida de residus
Contractes de manteniment i/o neteja d’infraestructures municipals (Viver,
Escoles, Centres Cívics, Piscines,...)
Contractes d’obres ordinàries i d’urbanització i projectes d’urbanització
municipals.

Els contractistes hauran de subscriure una declaració jurada en la que es
comprometen a no utilitzar el glifosat sota cap concepte, en l’execució del contracte.
Pel que respecta a les noves contractacions administratives, s’incorporarà en els
Plecs de Clàusules Administratives (PCAP) com a condició especial d’execució del
contracte, l’obligació que en l’execució del contracte, les “males herbes” s’eliminin
amb mètodes sostenibles i alternatius al glifosat, fixant penalitats pel supòsit
d’incompliment.
Així, en el moment del requeriment documental al proposat adjudicatari, aquest
haurà de presentar, una declaració jurada amb els mètodes alternatius al glifosat
que s’empraran en l’execució del contracte per eliminar la vegetació no desitjada.
Per a l’efectivitat de l’esmentada mesura, es notificarà l’esmentada declaració a tots
els Regidors d’Àmbit/Àrea, perquè la facin extensiva al seu personal.
Pel que respecta als Parcs que són mantinguts per altres Administracions ambdós
mantinguts per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es dictaran les instruccions
oportunes perquè l’AMB traslladi als seus contractistes, la prohibició de la utilització
de glifosat en el manteniment dels esmentats parcs.
Dictar instruccions de treball per part de l’Alcaldessa o els Regidors responsables
dels diferents Àmbits o Àrees, al personal de Parcs i Jardins, al personal de
manteniment d’edificis, els conserges d’Escola, al personal de la Guàrdia Urbana,
entre d’altres, relatives a la prohibició expressa d’utilitzar glifosat en l’exercici de les
seves funcions.
SEGON.- Als promotors de projectes d’urbanització d’iniciativa privada, se’ls hi
exigirà, que el projecte contempli les mesures alternatives al glifosat per eliminar les
“males herbes”.
TERCER.- Incorporar a les noves llicències pel cultiu d’un hort urbà, de forma
visible, la prohibició expressa d’utilitzar glifosat en les zones d’horta de titularitat
municipal.
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QUART.- Realitzar campanyes de difusió dels anteriors acords, amb tot un seguit
de recomanacions, per tal d’evitar que els particulars utilitzin en la seva pràctica
diària el glifosat i, en concret:
•

Mancomunitat de propietaris o comunitat de propietaris d’espais qualificats
com espais privats d’ús públic, que duguin a terme, total o parcialment, el
manteniment de zones verdes de la seva titularitat (zones 18, Can
Mercader,...)

•

Als propietaris de muntanya, perquè mantinguin en condicions de neteja i
manteniment òptima les zones forestals, prescindint de l’ús de l’herbicida.

•

Als directors de guarderies públiques i privades, CEIP’s, IES, perquè en els
esmentats espais no s’empri l’esmentat producte, atenent als seus usuaris,
població especialment sensible.

•

Als Directors de centres de Salut perquè supervisin l’execució de tasques
que s’externalitzin i que pugui comportar l’ús del mencionat producte, per
evitar-ne el seu ús.

•

Als gestors, propietaris i/o masovers de zones d’explotació agrícola privades
de la ciutat.

Així mateix, es farà difusió entre la ciutadania en general, per tal d’evitar o
minimitzar l’ús de l’herbicida en la jardineria domèstica.
CINQUÈ.- Donar trasllat a la Generalitat de Catalunya, a les principals entitats
ambientalistes de Catalunya i del municipi, a la FAVVL’H, i als sindicats de la ciutat.

PARTIT POPULAR

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, número 14, es produeixen les intervencions següents:

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Bien, traemos a este Pleno una propuesta para impulsar la creación de un portal de
comercio online, para que facilite y posibilite las compras en establecimientos de
nuestra ciudad. Portal que ya han puesto en marcha diferentes administraciones del
Estado, autonómicas, locales e incluso diputaciones.
En los últimos años el comercio online ha ido creciendo de manera que se ha
multiplicado por siete en los últimos 10 años. Según informes de diferentes
empresas del sector, España ocupa el cuarto lugar en comercio online, de hecho se
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prevé en España unos 30.000 millones de facturación de venta online para este
próximo 2016. De hecho, España será el mercado de la Unión Europea en el que
mayor crecimiento tenga el comercio online. Y todavía el gasto de compra online de
cada español respecto a la media europea, está muy por debajo de los baremos, en
650 euros frente a los 1.200 de media en la Unión Europea, por tanto, las
posibilidades de crecimiento son bastantes.
Pero ese crecimiento también no sólo se ha visto y se ve reflejado en las ventas,
sino en la utilización que se hace de internet para obtener información sobre
productos que al final acaban influyendo en la decisión final de compra por parte del
consumidor. Esta información afecta no ya tanto al mercado online, sino también al
mercado tradicional y cada vez estos dos mercados se diferencian menos en sus
estrategias de venta. Aunque el acceso a internet nos permite adquirir productos y
servicios en cualquier parte del mundo, también se ha demostrado y será por
hábitos culturales de compra o de confianza, que sobretodo el INE en España,
tenemos un estudio que el 81% de las compras que se adquirieron en España se
han llevado a cabo a empresas españolas.
Pero para poder realizar estas ventas, para tener esa presencia relevante en
internet, las empresas necesitan disponer de un conocimiento técnico, de webs
corporativas bien posicionadas y un correcto mantenimiento. Así mismo, también
necesitan invertir en publicidad online, lo que merma su rentabilidad y su situación
financiera, y también es una barrera, no ya para las nuevas empresas, sino para las
empresas que necesitan adaptarse y competir en ese nuevo mercado.
Con esta propuesta lo que deseamos es facilitar una visibilidad y relevancia a estas
empresas y comercios en internet, que de otra manera no podrían tenerla, por la
inversión inicial ya de entrada, y por el conocimiento al que antes nos hemos
referido. Queremos también ofrecer esta oportunidad para el turismo, para
consumidores turistas puedan ver la oferta de productos que existen en nuestra
ciudad y servicios, y así mismo, ofrecer una garantía en ellos. Precisamente en
internet, una de las cosas más importantes son las garantías de compra.
Por ello proponemos una serie de medidas, una de ellas es la creación de un sello
de calidad o la búsqueda de un sello de calidad, que primero identifique a las
empresas de nuestra ciudad y luego que marque unos criterios objetivos, sin ánimo
de entrar en detalles que son más técnicos que políticos, pero esos objetivos que
garanticen esa fiabilidad del consumidor, como sería la transparencia en costes de
los productos y servicios que ofrecen, informar correctamente de métodos de pagos
ofrecidos, sin aplicar ninguna diferencia en coste por cada uno de ellos. En caso de
venta online, pues informar claramente de los periodos de entregas y cualquier
modificación o demora por imprevistos, informar correctamente a los consumidores
de los derechos de desistimiento, cumplir la Ley de protección de datos, someterse
al arbitraje, etc.
Por ello, también sometemos a consideración del sector, la creación de este portal
online, con visibilidad por una parte a los productos que cada uno ofrece y en los
enlaces a la web correspondiente de cada uno de ellos, si es que dispone de ella, o
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la posibilidad de vender sus propios productos en este portal, y por otra parte, el
acceso a la tecnología, acceso a la formación y a la capacitación en e-commerce,
en marqueting online, en medios de pago y el acceso a proveedores con un precio
más competitivo, para adaptar sus webs, para tener asesoramiento de internet, etc.
Y, por supuesto, pues posicionar ese portal de manera que ya sabemos que en
internet no es tener una web, sino ser visible, y la única manera de ser visible, pues
es estar en primeras posiciones. Muchas gracias.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Bueno, en esta moción votaré en contra y votaré en contra por un motivo bastante
claro, no creo que cuando uno quiere implantar un negocio dentro de una ciudad, lo
primero que hace es coger su canal de venta, no creo que sea el ayuntamiento el
que deba impulsar un canal de venta dentro del colectivo que a lo mejor casi
siempre además es un colectivo de venta bastante local y de venta de proximidad.
Entendería el apoyo del ayuntamiento a una iniciativa de los mismos comerciantes,
donde se unieran y pidieran, o entre ellos tuvieran una iniciativa de formar esta
plataforma, donde estoy seguro que todos nos pondríamos de acuerdo en apoyarla
o subvencionarla o hacer algún plan sobre este tipo de plataforma para fomentar el
negocio que ellos desean.
Sí que es verdad que si uno intenta impulsar un canal de e-commerce para el
municipio, lo que puede pasar es que comercios que no tienen tanta capacidad
como para dar el servicio óptimo de e-commerce, porque lo más importante,
cuando tú haces venta online, es servir bien y al tiempo, y eso lo saben
absolutamente todas las empresas, porque las que funcionan son las que son
capaces de hacer este servicio tan, tan explicado, tan, tan detallado, como hacen
empresas como Amazon o compañía, entonces sí que situaría igual a comercios de
pequeña envergadura en una situación desfavorable en el mercado dentro de la
ciudad. Sí que es verdad que también, desde las mismas webs del ayuntamiento y
tal, sí que hay zonas donde los comerciantes se pueden promocionar y pueden
poner sus webs si tienen o su publicidad, con lo cual no creo que sea la vía para
promocionar el comercio local.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
En contra.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres hi votarem a favor, bé, en un moment en què les grans plataformes de
comerç online s’estan expandint pel nostre territori, com ara Amazon i d’altres, per
fer front a aquesta realitat és important potenciar al màxim el comerç de proximitat.
Creiem que és important potenciar el comerç, la petita indústria i les empreses de
serveis del nostre municipi, ja que aquestes tenen molta importància per a poder
mantenir un nombre important de llocs de treball. La creació d’aquest portal ha
d’ajudar a visualitzar l’existència d’aquesta oferta i ajudar a una major expansió de
les mateixes.
Per això és important tenir clar que aquest portal hauria d’estar obert a totes les
iniciatives que sorgeixin i, per aquest motiu mateix, l’únic que ens preocupa
d’aquesta moció és quin és el concepte de segell de qualitat que promou i que
aquest pugui significar una discriminació de facto per alguns dels negocis existents
a la ciutat. No voldríem que es pogués produir la difusió i potenciació d’un tipus de
comerç i/o indústries, en detriment d’altres d’existents a la ciutat.
Per últim i per nosaltres molt més important, creiem que on té un veritable marge
d’avenç la nostra ciutat, és amb la promoció de l’economia social i solidaria i el
cooperativisme, per exemple, posant a disposició de projectes cooperatius la
infinitat d’edificis i locals de propietat municipal, actualment en desús. Així com
també intercedint amb propietaris privats de les naus i locals, de zones devastades
per la crisi, com a ara la carretera del Mig. Però també implementant mesures de
suport i acompanyament a la generació i l’impuls d’empreses cooperatives a la
nostra ciutat, molt més resistents als efectes perversos de la crisi i molt més
orientades a la dignificació laboral dels seus treballadors. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, votarem a favor la moció tot i que, ho comentàvem aquest matí amb la Sra.
Esplugas, no acabo de veure la definició, la concreció de cóm hem de fer això. Estic
molt d’acord en què, Convergència sempre ho ha defensat, aquest comerç de
proximitat, aquest comerç més petit, contra aquestes grans empreses, en les quals
d’alguna manera l’ajuntament ha de posar l’accent, però el problema és definir fins
a on ha de posar l’accent, en què ha de posar l’accent i en què ha de col·laborar i
no influir o mediatitzar les activitats d’aquest tipus dintre d’un comerç de proximitat
que és tan complex i variat alhora, és a dir, tenim moltes i moltes activitats
comercials i de petits industrials a la ciutat de l'Hospitalet i, per tant, la proposta
d’aquesta moció, ja dic que la votem a favor, però no crec que sigui una tasca fàcil
de posar-ho en coordinació i de fer-ho possible.
Però atenent a la voluntat d’aquesta moció, que entenem que és una situació de
crisi i en una situació actual, en la que el món ha canviat molt i que internet és una
eina cabdal per poder també posar els productes en coneixement de la gent,
entenem que s’ha de buscar aquesta manera de poder incidir i de poder activar i
ajudar, com sempre hem dit, que l’ajuntament sigui una eina, en la part que pugui
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ser útil, per ajudar a tots aquests comerços a tirar endavant en aquestes activitats
comercials i industrials, i aquesta és una de les solucions, tot i que crec que
s’haurien de matisar molt, molt, molt acuradament, cóm fer aquestes coses per no
caure en possibles discriminacions entre diferents tipus d’empreses.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, votarem a favor i esperem que serveixi per donar una mica de cobertura o
d’empenta al comerç local de l'Hospitalet, a trobar nous canals i nous aparadors per
poder tirar endavant. Esperem que es faci bé i que serveixi per això, per donar les
eines, per donar l’oportunitat a aquest comerç per tenir presència també a Internet,
també en plataformes de comerç online. Moltes gràcies.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, entenem el sentit de la moció, votarem a favor d’alguns punts i ens abstindrem
d’altres. En el primer punt tenim dubtes raonables del concepte de segell de
qualitat, si hi ha d’altres elements, d’altres factors, doncs quin tipus d’empresa o de
serveis donen, si és factor ecològic, factor de criteri social, de condicions laborals,
etc, i creiem que encara falta desenvolupar, que entenem el concepte de donar una
marca de qualitat al comerç local, de proximitat, però bé, no acaba de quedar clar,
per això ens abstindrem del primer acord.
El segon l’entenem positiu, el tercer tampoc ens queda clar del tot, creiem que ja
existeix una aplicació, per tant, bé, ens abstindrem, no acabem de tenir clar què
s’ha de desenvolupar o quin tipus de proveïdors han de ser-hi, cóm s’inserta això en
aquesta proposta. I després, jo crec que ha faltat una mica de debat amb el
col·lectiu de comerciants, no sé si ha hagut algun tipus de comentari, jo he fet algun
comentari amb membres de comerciants de la ciutat i no eren coneixedors de la
proposta, jo crec que la intenció és bona, però fa falta vertebrar-la millor. Gràcies.
Perdó, abstenció al primer i al tercer, i a favor del segon, quart i cinquè.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, nosotros, la verdad es que le vemos la buena voluntad a la moción, pero
creo que es contraproducente, yo sinceramente creo que, si hablamos de comercio
de proximidad, yo que he nacido detrás de un mostrador de abuelos y padres
comerciantes, sé lo que supone, sé lo que supone para el comerciante, y este es el
tipo de comerciante que tenemos en nuestra ciudad hoy, el más pequeño, el
comercio prácticamente de familia y demás, el crearle una competencia y no dejar
que haya tráfico en el comercio. Lo que quiere un comerciante hoy, y habría que
preguntarle si están de acuerdo con eso, yo estoy convencido de que sí, es que la
gente entre en su comercio, que vaya a comprar una camisa y poder venderle una
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corbata, mire, con esta camisa le queda bien esta corbata, para hacer una venta
suplementaria, y para eso necesitamos crear tráfico en los comercios.
El comercio de proximidad es eso, yo creo que la idiosincrasia en nuestro comercio
en esta ciudad es esa, por lo tanto, meternos en…, y decirme si queréis antiguo,
pero meternos en las nuevas tecnologías para crear, yo creo que una competencia
directa, desde otras plataformas que pueden quedar al borde, esto que se hace
aquí, para dejar sin tráfico nuestras calles, nuestra gente que sale a la calle a
comprar, a pasearse, que compra, que compra porque ve en un escaparate, un
escaparate que no tiene nada que ver con internet, un escaparate que está puesto,
que entra en la tienda, que se siente al mismo tiempo bien tratada por el
comerciante de su barrio, porque de alguna manera lo trata bien, porque le hace
una sugerencia, porque se compra un cinturón y le dice, oye, mira, me está un poco
grande, por qué no me haces aquí el agujerito con esas máquinas que tenéis, y le
da un servicio extra que no se puede hacer bajo ningún concepto con la frialdad de
internet.
En cualquier caso, yo creo que esto habría que preguntárselo a los comerciantes, y
estoy casi convencido que la idiosincrasia de nuestros comerciantes es todo lo
contrario a esto, eso no quiere decir que haya alguno que no lo vea, la gente
moderna que quiere tener esto, que quiere tener las dos visiones de negocio, pero
lo que es en nuestra ciudad, estoy absolutamente convencido, y creo que no me
equivoco, por lo que yo conozco a nuestro comerciantes, que esto lo van a ver
como una competencia, lo van a mirar con el rabillo del ojo. Y en cualquier caso ¿se
ha hecho un estudio? ¿se ha hecho un estudio de competencia? ¿sabemos si el
comerciante lo va a ver con buenos ojos o lo va a ver, como yo digo, como una
competencia, y lo reitero otra vez?
Por lo tanto, yo creo que si queremos proteger el comercio de proximidad, el trato
directo con los clientes, porque es la segunda ciudad de Cataluña Hospitalet, pero
no nos olvidemos, no deja de ser un pueblo donde casi todos los conocemos,
donde cada barrio y cada tendero tiene sus clientes, los clientes de toda la vida,
pues hombre, lo que no van a querer es que ese cliente se habitúe a comprar por
internet y no verlo de vez en cuando para hacer ese tipo de relación que es buena,
que tengamos en la ciudad, que además hace también ciudad, y además que yo
también dudo mucho que eso genere empleo, creo que todo lo contrario, porque se
puede bajar alguna que otra persiana a través de la competencia que puede tener
por internet.
Por lo tanto, yo me voy a abstener y no voy a votar en contra porque le veo la
buena voluntad al partido que lo propone, en querer ayudar, pero yo creo que se
equivoca, creo que hace un flaco favor a nuestros comerciantes, si no,
sinceramente, votaría en contra, pero me voy a abstener porque creo que es
suficiente y, perdóneme, que vote en contra, porque a veces dice, es que usted se
enfada cuando yo voto en contra, no, no me enfado, pero lo veo sinceramente así,
de hecho lo que me pide el cuerpo es votar en contra, pero como sé que es
suficiente con abstenerme, voy a abstenerme.
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SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bé, primer dir-li que m’ha sorprès agradablement la seva moció, normalment hi ha
mocions que és allò que no, però penso que en algunes qüestions..., dir-li per
avançat que no li votarem a favor, li votarem en contra, però m’ha sorprès
agradablement, perquè penso, no, no, escolti, jo crec que he de raonar el per què
això és així, suposa, com vostè diu, posar també en primera divisió una part del
comerç d’aquesta ciutat, que també ho necessita.
Però dir-li, que no estem segurs, malgrat la bondat de la proposta, no estem segurs
que aquest sigui el nostre paper com ajuntament, tampoc ho tinc clar i, en aquest
sentit, una mica crec que haurien de fer una qüestió més mixta de coordinació,
efectivament, amb els comerciants i en el futur plantejar-nos alguna acció d’aquest
estil que crec que és oportuna.
Dir-li que el portal de l’ajuntament, les polítiques de promoció comercial, perdó,
estan absolutament pactades, consensuades, amb les entitats, d’aquest tema no
hem parlat, d’aquest tema en concret no hem parlat, per tant, ens resulta molt difícil
en aquest sentit, poder donar una posició clara, ens seria molt complicat imposar,
per una moció, la manera de cóm han de vendre ells.
A veure, n’hi ha un segell de garantia del comerç d’aquesta ciutat, les empreses i
comerços que s’adhereixen a la Junta Arbitral de Consum, tenen tots els requisits
de qualitat, de terminis de postvenda, de garanties de consumidor, per tant, en
aquest moment n’hi ha aproximadament 1.500 empreses i comerços adherits a la
Junta Arbitral de Consum, això certifica la qualitat del que aquestes empreses fan.
Es va fer una aplicació específica pel comerç local, tenim una aplicació, una app
d’aquestes, que es pot baixar, que és insuficient, potser sí, però també orienta a la
gent d’on estan els comerços i que s’està venent en quines parts del territori,
segurament l’hauríem de millorar.
S’ha creat parcialment a entitats, com és l’Associació de Comerciants de Santa
Eulàlia, la creació d’un portal online, se’ls ha ajudat, no sé cóm ho tenen
desenvolupat en aquest moment, però hem col·laborat també en d’altres moments
del temps.
Dir que n’hi ha un grup específic de formació, dintre de les activitats del Mobile
World Congress, per comerciants i per treballar aquest tipus de qüestions,
requerirem a les entitats a què participin en uns cursos, tallers de manipulació dels
estris informàtics, sobretot pel comerç online.
Jo el que sí puc dir-li és que respecte al tema de locals buits, tenim aquest portal,
s’ha de dinamitzar més, és una eina important, s’ha de treballar més el tema també
de les persianes, com s’està fent a Santa Eulàlia i a d’altres barris, jo crec que en el
tema de política comercial també agraeixen molt les entitats que n’hi hagi un treball
molt pràctic, molt directe i molt de suport en el dia a dia.
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No obstant això, i votant-li en contra d’aquesta proposta, jo, si em permet vostè, me
la guardaré una mica, perquè crec que val la pena reflexionar sobre això amb les
pròpies entitats.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, no sé si el Sr. Martín vol dir alguna cosa.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Bueno, ciertas aclaraciones sólo, le agradezco también el tono al Sr. García
Mompel, pero con la primera intervención, atendiendo a la primera intervención, a
ver, los canales de venta, por desgracia, ya no los deciden las empresas en
muchas ocasiones, lo decide el propio mercado, dónde quiere vender y a veces te
lo impone, si uno elige el canal de venta equivocado, seguramente no venderá, por
tanto, te lo exige el propio mercado.
Y es cierto, y sobre todo en empresas de servicios, el canal de venta de internet,
como captadores de posibles clientes, ya no como la venta directa, sino como
captadores de posibles clientes, es un canal estratégico vital actualmente, quien no
tenga una presencia activa en la web, quien no haga una inversión en publicidad en
la web, pues está en desventaja respecto a otros competidores, porque los hábitos
de consumo están cambiando, queramos o no están cambiando, y cuando nos
vayamos a dar cuenta a lo mejor han cambiado totalmente, porque ahora hay
muchas personas que antes de ir a un comercio, aunque sea de proximidad, pues
buscan productos, buscan productos en la web, se informan de sus características,
y de manera intuitiva, pues encuentran unas webs, unos comercios, que a lo mejor
no están tan cerca, pero que le ofrecen la garantía de poder adquirir ese producto a
un buen precio y de una buena calidad, y a lo mejor acaban decidiendo irse a otros.
Lo que contemplamos con esta propuesta es únicamente una herramienta, una
herramienta para quien la quiera o pueda aprovechar y, sobre todo, pensando más
en los que no han tenido ni la capacidad de inversión, ni la capacidad de tiempo, ni
de nada, para poder acoplarse a este mercado online o para tener presencia online,
no hace falta vender en internet, pero sí tener una presencia digna en internet,
porque al final el escaparate está cambiando, ya no sólo es el escaparate que
tenemos en nuestra fachada, sino el que tenemos en la venta online.
Y eso también, muchos de nuestros comerciantes, pues también lo van a tener que
cambiar, como reflexión y como adaptación al mercado que está llegando, y que en
pocos años llegará, porque los hábitos de consumo de las generaciones que están
viniendo, pues son estos, e igual que los bancos ya te permiten a través de una
aplicación hacer cualquier tipo de operación bancaria, y cada vez más fáciles y
sencillas, pedir un crédito, hacer una transferencia o cualquier otra cosa, pues los
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comercios y las empresas tendrán que adaptarse y muchas de ellas están ya
adaptadas y otras pues tendrán que ir pensándolo.
Por eso, cuando hablábamos de un sello de calidad, pues también, efectivamente,
hablábamos de unos mínimos, porque mientras más requisitos pongamos,
obviamente más barreras de entrada pondríamos también a los pequeños
comercios que no lo podrían cumplir, un mínimo sello de calidad que introduzca
unas confianzas al consumidor y unas garantías, y únicamente eso.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Permítame que discrepe en cuanto a que el mercado es el que te indica el canal de
venta, yo doy la bienvenida al PP a la artesanía, al mercado de proximidad y bueno,
todo lo que se aleja un poco de los grandes almacenes. Hay muchos, muchos
negocios que están basados en otra cosa que no es el comercio online, ni los
grandes volúmenes, o sea, nosotros hasta hace muy poquitos años nadie
compraba carne envasada, y precisamente si alguien compra carne envasada es
porque ha habido una industria detrás que se ha encargado de promover y de
educarnos para una práctica que para mí, para mí no favorece nada ni a la salud, ni
al comercio local, con lo cual, desde aquí, desde el municipio, nosotros
absolutamente siempre defenderemos el comercio local y de proximidad.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
No ponemos en duda, que también defendemos, faltaría más, el comercio local y de
proximidad, pero precisamente es complementario a ello, no se trata de hacer
diferenciación, es más, todo el mercado artesanal encuentra su cabida también en
internet, donde puede expandir sus productos y distribuirlos a todos sitios.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria rebutjada la moció, encara que es quedi l’esperit per anar
avançant en aquest sentit. Passaríem a les mocions presentades per Esquerra
Republicana de Catalunya, Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 14; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 14.-

PARA IMPULSAR LA CREACIÓN DE UN PORTAL DE COMERCIO

…/…

115

ONLINE QUE FACILITE LAS COMPRAS EN ESTABLECIMIENTOS DE LA
CIUDAD.

Las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental en la sociedad actual. Internet
ejerce cada día mayor influencia en las decisiones que toman tanto empresas como
particulares, por la rápida y fácil información que obtienen a través del acceso a la
red. Según la última encuesta del INE un 98% de las empresas dispone de
conexión a internet así como un 70% de los hogares.
Visto que La Comisión Europea adoptó en el 2012 una hoja de ruta dirigida a
duplicar en crecimiento del e-commerce en tres años y actualmente está llevando a
cabo políticas encaminadas a impulsar dicho crecimiento, por la aportación que el
mismo tiene sobre la economía de cada Estado. En opinión de la Comisión Europea
la extensión del e-commerce supone:
•
•
•

Más del 20 % del crecimiento y de la creación neta de empleo en la Unión
Creación de 2,6 puestos de trabajo por cada empleo «no en línea»
eliminado.
Ahorros estimados a los consumidores en 11.700 millones €.

Dado que los hábitos de consumo están cambiando rápidamente, según datos del
INE el 31,5% de la población ha realizado compras a través de internet y casi el
70% de usuarios con acceso a Internet utiliza la red para decidir sus compras,
consultando ofertas, información sobre productos y características de los mismos.
Dado que en el mismo estudio revela que un 80,9% de las personas que utiliza el
comercio online adquirieron algún producto de empresas españolas, porque la
proximidad fue uno de los factores que tuvieron en cuenta a la hora de realizar la
selección en la red. Prueba de ello es que después de modificar la normativa de
consumo europeo en el año 2014 a través de la ley sobre los derechos de los
consumidores, para favorecer el e-commerce entre Estados miembros, la Comisión
Europea ha constatado que el crecimiento e-commerce se ha producido a escala
nacional mientras que el comercio transfronterizo ha crecido marginalmente.
Actualmente el 42% de la venta de servicios online de la UE tiene lugar a nivel
doméstico.
Dado que desde este Ayuntamiento se apuesta por la promoción del turismo,
contando nuestra ciudad con una amplia oferta hotelera, con la Fira y uno de los
polígonos industriales más dinámicos de Catalunya, esto potencia la llegada de
muchas personas que también pasan por nuestra ciudad en algún momento y que
utilizan la red para informarse sobre los servicios de proximidad.
Dado que disponer de una web de calidad y bien posicionada no está al alcance de
todas las empresas y comercios de nuestra ciudad.
Con el objetivo de impulsar la evolución de nuestro comercio tradicional mediante
su integración con las nuevas tecnologías y el acceso a un mayor número de
clientes potenciales.
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Con la voluntad de defender nuestro comercio local y potenciar la marca
L’Hospitalet dentro del área metropolitana, deseamos que desde este Ayuntamiento
se impulse la incorporación de nuestros comerciantes y empresas al mercado
digital, se logre un comercio más competitivo, garantizando así mismo unos
parámetros de calidad.
El Grupo Municipal Popular propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los
siguientes acuerdos:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat el punt PRIMERO amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 7 vots a favor dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 7 vots d’abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; i dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMERO: Crear un sello de calidad para el comercio o empresa de servicios
en L’Hospitalet que cumpla con unos requisitos de calidad, plazos de entrega,
servicio post venta y garantías al consumidor en su venta tanto tradicional como
a través de internet.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGUNDO amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 10 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
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CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGUNDO: Establecer un diálogo con la Cámara de comercio y asociaciones
patronales y de comerciantes de la ciudad para impulsar la creación de un
portal de Comercio Online que de visibilidad a los productos y servicios de los
comercios y empresas de la ciudad, que previamente hayan suscrito el
compromiso de calidad exigido por este ayuntamiento, tanto en su formato
tradicional como en el que permiten las nuevas tecnologías, favoreciendo su
comercialización a través de internet o el acceso directo a las webs particulares.

c) Ha estat rebutjat el punt TERCERO amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 7 vots a favor dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 7 vots d’abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; i dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCERO: Que el Portal pueda contar con la colaboración de proveedores de
tecnología que faciliten a las empresas y comercios adquirir capacidades en sus
procesos de negocio tales como e-commerce, marqueting online, medios de
pago y servicios logísticos.
d) Ha estat rebutjat el punt CUARTO amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 10 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
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Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CUARTO: Potenciar y promocionar en el la red dicho portal como escaparate
de los productos y servicios que ofrece la ciudad y como medio ágil y rápido de
acceder a ellos.
e) Ha estat rebutjat el punt QUINTO amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 10 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUINTO: Dar publicidad de estos acuerdos a todas las asociaciones y
entidades de la ciudad.

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

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 15, 16 i 17, es produeixen les
intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per presentar les mocions Sr. Toni García.

SR. GARCÍA i ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Jo presentaré la moció número 15 i número 16 i la moció
número 17 la presentarà el Coque.
Referent a la moció número 15, té com objectiu de que els diferents elements
d’edificis catalogats com a patrimoni històric de la ciutat, puguin tenir panells
informatius i codi QR pels mòbils, per tal de que els ciutadans i les ciutadanes que
els visitin puguin conèixer, doncs la seva naturalesa, la seva descripció
arquitectònica, el nivell de protecció i també la seva història.
Respecte a la moció número 16, com vostès saben, el canvi climàtic és un dels
principals reptes que ha de fer front la humanitat en aquest segle XXI. El passat
mes de novembre del 2015, a la ciutat de París es va realitzar la vint-i-unena
conferència internacional sobre el canvi climàtic, una conferència on prop de dos
cents estats van acordar, entre d’altres aspectes que l’augment de la temperatura
d’aquest segle estigui per sota dels dos graus i contenir, lo que seria l’escalfament
global, per començar a fer i despendre, de manera prioritària de les energies fòssils,
com és el carbó, el petroli, el gas, que són els principals contaminants que afegirien
les emissions de CO2.
Aquest compromís global, ha de tenir un compromís local, i la nostra Ciutat, sempre
ha manifestat reiteradament el seu compromís de lluitar contra el canvi climàtic. És
en aquest sentit, que l’Ajuntament de L’Hospitalet, durant aquests anys, va aprovar
diferents iniciatives polítiques que van en la direcció de fomentar l’estalvi de
l’energia, de reduir la contaminació i d’implementar les energies renovables.
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament va aprovar el Pla d’acció per l’energia sostenible,
que fixa la reducció d’un 20% de les emissions contaminants per l’any 2020 i en
aquest sentit, nosaltres demanen des d’aquest grup, quin és l’estat i el grau de
compliment d’aquest Pla d’elecció per l’energia sostenible i en quin, també
percentatge s’han reduït les emissions contaminants.
Per tant, també del nostre grup, demanem a aquest Ajuntament, que manifesti en
primer lloc, el suport a l’acord universal de lluita contra el canvi climàtic aprovat per
la cimera de París, instar també al govern municipal a actualitzar el Pla d’acció local
per l’energia sostenible, també instem a l’equip de govern a elaborar un informe
anual per tenir coneixement de la implantació d’aquest Pla i també, doncs
demanem que l’Ajuntament s’incorpori al nou pacte d’alcaldes i alcaldesses per
l’energia i el clima.
I deixi’m també fer dos precs en aquesta moció. Primer, ens agradaria que l’equip
de govern recuperés l’oficina municipal del canvi climàtic, que es va crear a l’any
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2009 i que ha desaparegut, i també ens agradaria que recuperés el consell de la
sostenibilitat com a òrgan de debat i de seguiment de la política mediambiental i
que va fer una tasca amb lo que és el desenvolupament de l’agencia 21 local.

SR. GARCIA i MUÑOZ (ERC-AM)
Con Navidad y alevosía, este pasado 8 de enero, el gobierno en funciones del
Partido Popular, nos sorprendió con la aprobación por decreto de un nuevo plan
hidrológico de la Cuenca del Ebro, un plan hidrológico que se hace de espaldas al
territorio, que se hace en contra de la opinión de expertos, que no tiene en cuenta la
opinión de la comisión por la sostenibilidad de las tierras del Ebro, que impone un
caudal ecológico muy por debajo de lo que todos los expertos determinan para la
supervivencia del propio Delta, que contempla la construcción de 56 nuevos
embalses y que aumenta en un 50% las hectáreas de nuevo regadío que se
planifican para todo el Estado y además se hace con falta de información y en
contra de varias directivas, tal y como anuncia la comisión europea.
Por tanto, nosotros presentamos para que se acuerde en el Pleno, una serie de
puntos que incorporan también algunas enmiendas que ha presentado el grupo de
“Canviem” y creo que se ha hecho llegar a todos los grupos y que compartimos
plenamente, que es manifestar el rechazo del Ayuntamiento de L’Hospitalet, al
Gobierno español de la aprobación definitiva de este Plan hidrológico de la Cuenca
del Ebro, apoyar todas las iniciativas, acciones y movilizaciones sociales que se
hagan en contra de este Plan hidrológico, apoyar las acciones que se hagan desde
el gobierno de Cataluña, desde los ayuntamientos, instituciones y entidades
sociales, que se presenten ante la comisión europea y otros organismos de carácter
estatal e internacional, con el objetivo de defender los caudales ecológicos
aprobados por la comisión para la sostenibilidad de las tierras del Ebro.
Pedir a la comisión de medioambiente europea que vele por la adecuación y el
cumplimiento del Plan Hidrológico a las directivas europeas de agua, aves y
hábitats, las enmiendas incorporadas que son: revisar el plan de gestión de distrito
de la cuenca fluvial de Cataluña 2016-2021, garantizar el abastecimiento a todas a
las poblaciones priorizando el uso suficiente, ahorro y recursos hídricos de cada
cuenca, no ejecutar ningún nuevo trasvase, implementar un calendario de retorno
para el caudal del Ter, dando cumplimiento al Pacte del Ter, y previendo la
sustitución progresiva de los caudales de trasvase gracias a las aportaciones de
nuevos recursos disponibles en el marco del plan estratégico de disponibilidad de
recursos hídricos en el ámbito del ATLL, que prevé la adecuada utilización de las
diversas fuentes de suministro y la mejor gestión de masas de agua, tal como
demanda la moción sobre la gestión del agua, aprobada en el Parlament de
Catalunya, el 30 de abril de 2015.
Promover la redacción de planes de recursos hidrícos alternativos que promuevan
fuentes de suministramiento diferentes contemplando la utilización de agua de
lluvia, entre otras. Implementar políticas transversales de adaptación a los impactos
del cambio climático que apuntan a una mayor sequía y a una concentración de
episodios de lluvia y su afectación, tanto al previsible aumento de la demanda como
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a la mejora de las capacidades del saneamiento y del drenaje urbano y la
capacidad de almacenamiento de agua de lluvia.
Iniciar el proceso para el pacto nacional del agua, con una puesta en común entre
el conjunto de la sociedad y las administraciones, relativas a las políticas de gestión
del ciclo integral del agua y a las cuencas fluviales de Catalunya, tal como demanda
la moción sobre la gestión del agua, aprobada por el Parlamento de Catalunya, el
30 de abril de 2015.
Impulsar el proceso para convertir la Agencia Catalana del Agua, en el órgano
regulador de control público del ciclo integral del agua en todas las cuencas
fluviales de Cataluña. Muchas gracias.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de les tres.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de les tres.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem a favor de les tres, també. En relació a la primera, simplement
ens agradaria remarcar la importància de mantenir, custodiar i salvaguardar tots els
elements del patrimoni històric de la nostra ciutat, i per això creiem que el fet
d’informar-los, és positiu per ampliar el seu coneixement a nivell veïnal.
En relació a la segona votem a favor d’aquesta moció, tot i entenen que queda molt
per fer, des del consistori i que per tant, els plans d’acció en matèria d’energia
sostenible, s’han de materialitzar. Sabem que actualment són de mínims i que
aquesta problemàtica no s’ha afrontat a dia d’avui, encara, amb seriositat.
S’ha de seguir treballant per satisfer les necessitats reals presents sense
comprometre el recursos i capacitats de les futures generacions, tot abordant de
manera complementària, tècniques d’eficiència energètica, es a dir, reduint el
consum energètic, mantenint la qualitat de vida, potenciant recursos de llarga
durada i reduint la contaminació dels mateixos i els preus d’accés als consums
energètics.
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La posada en marxa d’aquestes eines d’energia sostenible, haurien d’integrar-se
socialment en el seu desenvolupament, tant per part de les institucions com de la
ciutadania, per tal de no afeblir cap recurs natural. Per tant, creiem que aquest
consistori hauria d’anar més enllà i marcar terminis clars per establir convenis de
col·laboració amb cooperatives en l’àmbit de l’energia sostenible, com “Som
Energia” i/o similars.
En relació a la 17, simplement volem aprofitar la presentació d’aquesta moció per
reivindicar la mobilització històrica de la plataforma en defensa de l’Ebre, contra
l’aprovació i la implementació del Plan Hidrológico Nacional, entre el 2001 i el 2004,
aprovat pel Partit Popular, per la CUP-Poble Actiu, la plataforma en defensa de
l’Ebre, és un referent històric de la lluita pel territori a Catalunya, ara novament ens
tornarem a mobilitzar front un nou atac al territori i als seus recursos naturals, per
part del govern de l’Estat. En aquest cas, en contra de l’aprovació del Pla Hidrològic
de la conca de l’Ebre, aprovat també pel PP.
Per tot plegat creiem que és imprescindible donar suport a les mobilitzacions que
promou la plataforma en defensa de l’Ebre, el proper diumenge 7 de febrer a
Amposta. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, votarem favorablement a les tres mocions. En quant a la 15 amb aquesta
proposta, la d’incorporar panells informatius, codis QR, amb aquesta proposta
podem donar a conèixer tant a la ciutadania com als turistes, la nostra ciutat d’una
forma més fàcil. De la mateixa forma, podem fer que aquests panells puguin ser
interactius, tenint en compte la relació de la nostra ciutat amb el món de les noves
tecnologies gràcies al “Mobile World Congress”. I dit això, hi ha una qüestió que ens
inquieta una mica i és el fet que a hores d’ara, a la web de l’ajuntament no hi ha cap
apartat on es reculli informació històrica i naturalesa dels edificis i elements del
patrimoni històric de la nostra ciutat, i per tant, ens preocupa una mica, el fet de no
saber a on es redirigirà exactament aquest codi QR. Tanmateix, votem a favor
d’aquesta moció, demanant al mateix temps, que es facin servir aquests panells,
més enllà del suport físic i que creïn un enllaç amb les plataformes digitals.
En quant a la moció número 16, amb aquest hivern anormalment suau, queda
contemplat, demostrat que el canvi climàtic és un fet i ja em patim les
conseqüències. I la ciutadania cada cop agafa més consciència sobre el tema. La
cimera de París, si bé no va ser el que els experts esperaven, va suposar un avanç
per a la incorporació al pacte, d’aquells països més contaminants. Així sense
compromisos clars per aquest objectiu, afrontem aquest greu problema. Des de
Convergència de L’Hospitalet votem a favor de la moció ja que com el segon
ajuntament de Catalunya, cal ser un exemple en la lluita contra el canvi climàtic.
I quant a la moció número 17, en suport de les mobilitzacions i accions contra el Pla
hidrològic de la conca de l’Ebre, jo ja he arribat a la conclusió que el PP té una
obsessió malaltissa amb aquest tema. És allò que, abans d’anar-me’n de governar,
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trec del “baúl de los recuerdos, no?, y aunque sea lo último que haga, moriré con
las botas puestas, no?”. De nou ens trobem davant un menysteniment del cabal
mínim de l’Ebre, ja que al nou pla obvia la proposta consensuada a la comissió per
a la sostenibilitat a les terres de l’Ebre i que la Generalitat fa seva en referència a
l’establiment d’un cabal, d’un cabal ecològic òptim per un manteniment sostenible
de la conca, així com de la preservació del Delta de l’Ebre, i que incompleix
clarament les directrius europees sobre els cabals i els regadius, fet que podria
desembocar en penalitzacions de les institucions europees per a l’Estat espanyol,
que revertirien als ciutadans del territori.
Cal doncs, buscar l’equilibri entre les demandes ambientals del territori dels regants
i rebutjant en qualsevol cas, una confrontació directa entre els usuaris dels diferents
territoris. Entenem que l’aigua s’ha de repartir de manera sostenible i atenent a les
necessitats reals de cada cas. Sense crear falses expectatives als regants, establint
sense garanties i de manera sobredimensionada àrees de regadiu avui inexistents.
Fins llavors, donarem tot el suport necessari per garantir la continuïtat d’aquest
espai natural tant valuós i per tant, des de Convergència de L’Hospitalet, votarem a
favor d’aquesta moció i demanem el suport de tots els hospitalencs i hospitalenques
a la manifestació del proper 7 de febrer a Amposta.

Essent les 20:53 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
El Partit Popular votarà a favor de la primera moció i de la segona i votarà en contra
de la tercera.
Respecte dels panells informatius, evidentemente entendemos el posicionamiento
de la moción, la buena disposición y de hecho lo estamos trabajando. Desde la
Ciudad se está trabajando, lo que quiero hacerles entender es que tenemos que
entender el concepto del Smart City, como una globalidad, hacerlo con eficacia y no
poner parches. Esto es lo que nos contestaron el Partido Socialista, cuando
nosotros en marzo de 2013, presentamos una moción prácticamente idéntica. Es
más, nosotros en aquella moción lo que pedíamos era que además se incluyeran
los comercios históricos de la ciudad, además de los que ustedes proponen hoy, y
el Partido Socialista, lo votó en contra.
Nosotros entendemos que es una moción positiva, todo lo que sea informar a la
gente, es positivo. Sí que es cierto que hay una generación que quizás se le escapa
de las manos, pues las nuevas tecnologías, el código QR y demás, pero en
cualquier caso, nosotros creemos que es positivo y por tanto, la votaremos a favor.
Respecto a la segunda moción, el Plan de acción de energía sostenible, también la
votaremos a favor. Entendemos que se pone el acento en los ayuntamientos y que
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es una medida que en la medida de las posibilidades de los municipios, pueden
aportar el granito de arena tan necesario en la energía sostenible. Y además,
entendemos que los compromisos adoptados en París, pues deben desarrollarse y
por tanto, nosotros estamos a favor.
Respecto a la moción del Plan hidrológico, decirle al señor García que no es un
nuevo Plan hidrológico, es el mismo. Entonces la moción…, no, es que ha dicho
que era un nuevo Plan hidrológico, digo, no, no, sí sí, eso sí, pero has dicho que era
un nuevo Plan, es el mismo Plan. Vale, la moción olvidada, era una moción
olvidada, era una moción obligada por la Unión Europea, en el sentido de que se
nos.., a los Estados miembros, se nos obliga a adoptar una medidas hidrológicas,
con vigencia en seis años, y España le tocaba hacerlo desde el año 2009. Por
tanto, el Gobierno, no lo hizo en su momento, y ha considerado oportuno hacerlo
ahora.
Hay que entender que estos planes hidrológicos, dentro de lo que son nuestras
obligaciones comunitarias y dentro de lo que es la necesidad de las previsiones, un
país espacialmente seco, como es el caso de España. En los planes que son 16 en
total, se prevé la construcción de embalses, modernización de regadíos, medidas
que tienen que ver con el saneamiento del agua, en total estamos hablando de una
inversión de mil millones, por parte del gobierno de España y dos mil quinientos
millones, por parte de planes comunitarios. La moción habla del caudal que ahora
se fijará en tres mil cien hectómetros cúbicos anuales y la comisión de la
Generalitat considera que ha de ser de cinco mil. Bien, lo que se conoce como
caudal ecológico, es lo mismo para cumplir nuestros compromisos
medioambientales que es de dos mil quinientos. Por tanto, no estamos por encima,
a día de hoy, de esos caudales fijados.
En cualquier caso, lo que hay que entender es que el agua es un bien escaso,
lamentablemente es así. Cada día que pasa, España se convierte en un país más
seco. Entonces esta moción no es en defensa del Ebro, ni en contra de los huertos,
ni los campesinos, sino es que nosotros entendemos que va en contra, pues de la
solidaridad con el resto de España de manera flagrante.
Nosotros entendemos que hay dos varas de medir. Una vara de medir cuando
ustedes gobernaban en el Tripartit, y otra vara de medir pues cuando ustedes están
fuera del gobierno. Esquerra Republicana que es quien presenta la moción,
perteneció, como todos saben ustedes, al gobierno Tripartit, y no tuvo reparos en
apoyar entonces el trasvase, el famoso trasvase de agua del Ebro a Barcelona.
Ustedes se acuerdan de aquel trasvase y también de las movilizaciones que
hubieron, por parte del movimiento del Ebro que se negaba a tener también un
trasvase a Barcelona, pero claro, como la necesidad te da para Barcelona, pues
entonces parecía que no era tan dramático e incluso la ministra Espinosa, lo llamó
“excedente”, en aquel momento, así que se procede cuando se trata de territorios,
parece territorios para cubrir las necesidades de Barcelona, en este caso, pues
sean excedentes de agua y en cambio cuando se trata de ser solidarios con el resto
de España pues se habla de amenaza.
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Entonces quiero recordar que en el año 2008, tanto el gobierno de Zapatero, de ZP,
y la Generalitat, rubricaron el famoso trasvase del agua del Ebro a Tarragona y a
Barcelona y entonces allí, pues no se puso ninguna pega. Y en cualquier caso, lo
que creemos es que se debe ser solidario, creemos que hacen falta
infraestructuras, que desgraciadamente como decía, pues el bien del agua es
escaso y hay que prever cualquier situación, porque claro, yo al final me acuerdo
perfectamente, como el gobierno tripartit y en aquel momento, Francesc Baltasar
que era el Conseller de Territorio, acabó encomendándose a la Moreneta para que
lloviera y no tener que hacer el trasvase. Antes de que llegue ese momento, pues
nosotros lo que prevemos es un plan hidrológico, que sea suficiente, no solamente
para las necesidades que pueda tener Cataluña, que no perjudique a los
campesinos y a las personas que están trabajando en las tierras del Ebro y también
que sea solidario con el resto de España.
Por tanto, nosotros no lo hicimos antes, cuando se movilizaron las personas que
están en el Ebro, el movimiento en contra del trasvase por Barcelona, tampoco lo
vamos a hacer ahora y por tanto, la votaremos en contra. Gracias.

Essent les 20.59 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Votarem a favor de la moció 15. El nostre grup de Canviem l’Hospitalet, sempre ens
trobaran a la defensa del patrimoni i sobretot del foment també d’aquest, del nostre
patrimoni arquitectònic, natural i cultural. Estem plenament d’acord amb aquesta
moció, ja ho hem explicat als companys d’Esquerra perfectament, i creiem també
que en aquest cas, les noves tecnologies ajuden a tot això. No sabem si el sistema
QR és el més indicat, perquè no és un sistema que es faci servir molt. No té molt
d’èxit, però bé, no ens queixem d’això.
Això sí, demanaríem la participació de totes les entitats en defensa del patrimoni de
la nostra ciutat, per tal de fer aquesta tasca de descripció, de la informació que es
donarà sobre els elements arquitectònics, siguin culturals i patrimonials.
I de la moció 16, votarem a favor, també va en la línea de les dues mocions que
hem presentat nosaltres avui, no tenim rés a dir, ja s’ha explicat tot, no parlarem
més sobre aquest tema i votarem a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sobre la moción 17, no sé si el Reglamento indica que “in voce” he de dar las
propuestas o …
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(La Sra. Secretària parla sense micròfon i no s’escolta el que diu)

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí? Ja està? no? Val d’acord, doncs, a veure, nosaltres evidentment votarem a
favor i, a més a més, la incorporació d’aquestes propostes.
Yo después de lo que ha comentado la señora Esplugas, quiero hacer una
referencia y es que las grandes obras públicas y especialmente las vinculadas al
agua, están especialmente vinculadas a casos de corrupción y quería resaltar el
tema del Sr. F.R., que ha sido, ha tenido que dimitir en estos últimos días, vinculado
al caso “Aquamet”, y que es Secretario de Estado y mano derecho de la Sra.
Soraya Sáenz de Santamaría.
Cuidado, porque a veces da la sensación de que en estos grandes proyectos, hay
otros intereses y que salen a la luz. Y nosotros aquí, este tema de la Conca y de les
terres de l’Ebre, es recurrente, y otro gallo nos hubiera cantado si aquellas
propuestas, aquellos proyectos que ya estaban finalizados del gobierno del 2003 al
2010, se hubieran ejecutado, no estaríamos hablando hoy de tener que defender de
nuevo todo lo que es la Conca de l’Ebre, porque ya estaban realizados. Esto, de
“aquellos lodos, estos barros”, entonces por lo tanto, nosotros estamos a favor y por
supuesto, estaremos en la manifestación del día 7 apoyando esa manifestación,
igual que la gente de la plataforma en la defensa del Ebro, estuvo con el
movimiento vecinal en los años 90, apoyando la defensa del agua, en la guerra del
agua y también la Unió de Pagesos.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Perfecto, pues en cuanto a la moción número 15, incorporar paneles informativos y
códigos de diferentes edificios y tal…, pues estamos absolutamente de acuerdo,
como no puede ser de otra manera, hay que preservar el poco, por desgracia, poco
patrimonio que tiene esta ciudad, hay que cuidarlo y mimarlo y ponerlo en valor,
porque tenemos poco, pero como mínimo que esté en valor.
Por tanto, estamos absolutamente a favor. Eso sí, quede bien claro, porque hay
gente que tenga la tentación nadie de poner solamente, rotular solamente en
catalán. Aquí en Cataluña, tiene dos lenguas propias que es el catalán y el español.
Por tanto, sí, hago esta advertencia, porque con esta vorágine que hay ahora, a lo
mejor se me olvida la lengua propia de mucha gente que también es el catalán y el
castellano. Por lo tanto, ahí queda dicho, que no haya tentaciones de que luego
tengamos que andar volviendo a ponerlo ¿no?. Yo creo que no, yo creo que aquí se
tiene esa cultura ya, y va a salir bien. Pero en cualquier caso, aviso a navegantes.
Por otro lado, la 16 pues la votaremos a favor, también, como no podía ser de otra
manera. Estamos absolutamente de acuerdo con ella.
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Y entonces la 17, pues aquí tenemos pues algunas cuestiones que discutir. Vamos
a ver, el tema del agua es un tema recurrente. A veces hay años que estamos aquí
peleando los unos con los otros, entendiendo cada uno, intentando no ser generoso
con el otro y no tener, pues bueno, lo que hay que tener un poco esa complicidad
con otras regiones que les hace falta el agua y sobretodo, pues bueno lo que
decíamos, la generosidad es la base de la convivencia, muchas veces, es
importante.
Mirad, y hay quien cree que el Ebro pasa por su comunidad, es el propietario y
tiende a mirar solamente por los intereses suyos que está muy bien, olvidándose un
poco de lo que es, lo que decía anteriormente, la generosidad, en saber que el
agua es un bien escaso, como vosotros mismos habéis dicho aquí y que hay que
saber entender que hay que ser solidario con el resto de las regiones de España
que hace falta.
Eso no quiere decir que haya que abandonar, pues lo que es la ecología, lo que es
los caudales, no esquilmar tampoco los ríos ¿no?.
En cualquier caso, en el primer punto, vamos a votar en contra porque no podemos
rechazar la aprobación definitiva del Plan hidrológico de la Cuenca del Ebro,
cuando de hecho la propia Directiva marco del agua europea, establecía como
plazo para la publicación de los planes hidrológicos de cuencas, el año 2009, y si
bien, puede haber desacuerdos, no creemos que se puede poner en duda el
procedimiento. Máxime cuando noventa y ocho de los setenta y dos representantes
de los colectivos relacionados con este tema, o sea que estamos hablando de
noventa y ocho de los setenta y dos, o sea votaron a favor, probablemente se
podría haber hecho una mejor y más garantista planificación, pero es evidente que
ante una cuestión tan compleja y sensible, en la que intervienen intereses
fácilmente contrapuestos, es muy difícil que todas las partes estén enteramente
satisfechas y de acuerdo.
Mirad, vamos a traer a este Pleno, cuantas decisiones se tomen en otras
administraciones porque no estemos de acuerdo. Tened en cuenta que somos
muchos, muchos partidos y muchas administraciones, si no, es que si nos vamos a
enfrascar permanentemente en traer a los plenos de los ayuntamientos todas estas
cuestiones que no estemos de acuerdo, pues seguramente tendremos trabajo. Pero
en cualquier caso, allá cada uno.
En el segundo punto, vamos a abstenernos, porque no dejamos de apoyar unos
derechos fundamentales recogidos por la Constitución el derecho de expresión o
manifestación pero el plan hidrográfico de la Cuenca del Ebro, por sí mismo era
perceptivo, se tenía que hacer, por mucho que se pueda discrepar del resultado
final.
Y los puntos 3, 4 y 5, votaremos a favor, porque nos parece adecuado recurrir a los
diferentes mecanismos del Estado de Derecho, para defender legítimamente una
propuesta que se considere como la más adecuada, y por supuesto, estamos de
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acuerdo con que la Comisión de Medioambiente Europea cumpla con su
responsabilidad de velar por el Plan hidrológico de la Cuenca del Ebro, y se adecúe
a las Directivas Europeas.
En cuanto a los otros puntos que se han agregado ahora “in voce”, pues la verdad
es que a veces, hay la tentación, no los hemos podido estudiar, por lo tanto, en
esos puntos nos vamos a abstener, pero quiero dejar claro, que a veces es la
tentación de salirse del tema en cuestión. Estamos hablando de la Cuenca del
Ebro, y a veces se aportan a las mociones, puntos que muchas veces no tienen
nada que ver con lo que es la Cuenca del Ebro, pero que es mucho más amplia que
lo que pasa por Cataluña.
La Cuenca del Ebro, nace donde nace y muere donde muere, por lo tanto, hay que
tener en cuenta todos los puntos de vista, todo. Y sobre todo, entender de una vez
por todas que la solidaridad es importante y más en el tema del agua no?. Yo creo
que España debe ser un país solidario en todos los órdenes, porque hay regiones
que necesitan el agua y siempre lo que hay que tener en cuenta es que no
podemos, como decía anteriormente, diezmar los caudales y acabar con un Delta,
hay que estudiarlo muy bien, y sobretodo siempre que haya posibilidades de ser
generoso y solidario, estamos obligados a serlo, porque convivimos en el mismo
país y como buena gente que somos todos, tenemos que saber compartir los
bienes que tenemos y no mejor bien, que el agua.
Por tanto, ya he dicho los puntos en los que estamos a favor…

SRA. ALCALDESSA
Molt bé gràcies, per part del grup Socialista, em sembla que hi ha tres
intervencions.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Sí votarem favorablement a la moció per incorporar els planells informatius i els
codis QR, als diferents edificis. La feina, hem de dir que està dins del pla de treball
que ens havíem plantejat, sobretot a través dels debats del “L’Hon” i les conclusions
finals, on es parlava que les senyalitzacions als equipaments i dels elements
culturals i dels elements patrimonials de la ciutat, s’havia de fer correctament, el
patrimoni s’ha de preservar, però també s’ha de difondre, s’ha de fer accessible a la
ciutadania i en relació a algunes de les intervencions que s’han posar de manifest,
dir que la feina a nivell de diríem, tecnològic, ja està feta, es a dir, tenim al Museu,
tenim la seva web, el Museu té “facebook”, el Museu té “Twitter”, estan clarament
identificats tots els elements patrimonials, al llarg de la història de la nostra ciutat,
doncs s’han fet publicacions, quan no hi ha havia el tema de les noves tecnologies,
amb paper, s’han fet exposicions, tot això està plenament identificat.
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Ara entrem en una fase nova, que és més física que una altra cosa, perquè la part
tecnològica la tenim feta, fer el tema dels codis QR, no ens costarà rés, senyor
Monrós, perquè ho tenim plenament identificat, si no vostè agafi el Google, posi
qualsevol element patrimonial de la ciutat, Can Trinxet, la Godó i Tries, qualsevol
element modernista, la pròpia Harmonia, Can Riera, etc., i li sortirà sempre en el
buscador el Museu i la fitxa en pdf. Potser si que la pròpia web del Museu, també
tenim altres diríem entitats a la ciutat, com és el cas de Centre d’Estudis de
L’Hospitalet que també ho té molt identificat, i desprès dir-les que ja això ho varem
preparar amb el Centre d’estudis, precisament en el mandat anterior, i ja teníem
identificats tres elements a on ja tenim preparat tot això, i ens queda la part física
que evidentment, aquells panells tenen un cost, no ens enganyem, aquí ha d’haver
la part del cost i això ho anirem executant.
Per tant, no ens va molt bé diríem la moció, perquè d’alguna manera ens obliga a
tirar-ho endavant, ens reafirmen que és necessari, tot i que els seus debats, que
evidentment, penseu que està plantejat per la gent que no està en la xarxa, la gent
que està a la xarxes, això ho troba, i ens aquets moments ara ho podríem trobar de
qualsevol element patrimonial de la ciutat. Però sí es veritat, quan un passeja, veu
aquell plafó, veu aquella cosa, i per tant, té una informació al ciutadà.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí respecte a la moció 16, del seguiment del pla d’acció d’energia sostenible,
nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. Estem absolutament d’acord, i de fet la
ciutat està compromesa en aquest procés. Prova d’això és que l’Alcaldessa va ser
de les primeres signants al 2008 del Pacte d’alcaldes de la Unió Europea. El 2015,
abans de la cimera de París, se’ns va tornar a demanar, en aquest cas, és el
Comissionat de Nacions Unides, Sr. Bloomberg, la ratificació d’aquesta signatura
amb un caràcter més global, també es va fer i des del 2009 tenim un pla d’acció
d’energia sostenible, que ara estem avaluant.
Estem avaluant, bé, passat l’estiu vam començar a avaluar-lo, amb les eines que
ens va facilitar la Diputació de Barcelona, a partir d’aquesta avaluació, amb els
resultats, doncs tindrem una idea clara de quina ha sigut doncs, aquesta reducció,
diguem-ne de l’impacte d’emissions, respecte als anys 2008-2015, i ens donaran
pistes, també, de com continuar avançant. El nostre compromís és clar, en el nou
pacte d’alcaldes que està impulsant també la Diputació de Barcelona i en aquest
cas, nosaltres estem plenament en sintonia amb les propostes de reducció de
gasos que es plantegen en aquests nous compromisos.
Dir-li també, que des d’un punt de vista de donar-li, doncs també, avui estem
aprovant en la seva moció, dir-li al sr. Garcia, doncs que en el punt 1, avui estem
donant suport a l’acord universal de lluita contra el canvi climàtic, però volem portar
també a aprovació en aquest Ple, potser en el mes de febrer, doncs una declaració
institucional que permeti que tots els grups d’aquest Ple, puguin donar també,
recolzament, tant a la cimera de París, el COP21, com al treball que han
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desenvolupat a la cimera de líders locals pel clima, que també ens ha semblat força
interessant.
Dir-li també, que vostè plantejava abans, la necessitat de renovar el consell de
sostenibilitat, l’idea és que un cop estigui constituït el Consell de Ciutat, puguem
impulsar un grup de treball, en el tema de la sostenibilitat, això s’està comentant
també amb les entitats, i abans, el Sr. Giménez de la CUP- Poble actiu, parlava del
tema energètic, ho vaig explicar fa un parell de plenaris, l’ajuntament té un concurs
en el tema de subministraments que provenen de fons renovables, això és condició
sine qua non, en la clàusula del concurs. “Som Energia” no té capacitat per
presentar-se a aquest concurs, avui per avui, però en tot cas, tenim un acord amb
“Som Energia”, perquè estem treballant un programa de reducció i eficiència, i
d’auditoria, en els edificis municipals. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Molt bé, gràcies. Respecte de la moció número 17 contra el Pla hidrològic de la
Conca de l’Ebre, nosaltres la votarem favorablement i la votarem favorablement,
perquè entenem, crec que s’ha exposat sobradament el contingut d’aquesta moció i
del que suposaria el desenvolupament del Pla hidrològic per les terres de l’Ebre, no
només parlem de cabal, si no també de forma de vida, i entenem i compartim
algunes de les coses que s’han dit, com que s’ha de ser solidari i especialment amb
aquells recursos escassos com seria el cas de l’aigua.
Però també entenem que la solidaritat comença per un mateix, els cabals, que
s’estan proposant deixarien la part baixa del l’Ebre, especialment tota la zona
deltaica, la portarien a una dificultat molt important des del punt de vista de la pròpia
desertització, o fins i tot, a uns nivells de salinitat que serien insuportables, per a
moltes de les activitats que allà es desenvolupen, i per tant, entenem que tal i com
s’està plantejant aquest Pla hidrològic novament, ja ho deia la Senyora Esplugas,
no és un nou pla, és el mateix, reprès de la mateixa manera que la primera vegada
no vam estar d’acord, aquesta vegada tampoc ho estarem i acompanyarem a la
gent del Delta en les mobilitzacions i en la lluita en defensa de les seves terres i del
riu que tant important és per aquelles conrades.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
No será un nuevo plan pero es un nuevo envite, y además hecho a principios de
enero por un gobierno en funciones. Yo voy a seguir hablando sólo en catalán para
que el Sr. García no me entienda, que los independentistas somos muy malos.
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Sra. Esplugas, verá, no es un problema de insolidaridad, váyase usted a Aragón y
pregúnteles si tienen algún problema con que los catalanes estemos en contra del
Plan Hidrológico. Verá, esto no es una cuestión de Cataluña contra España, aunque
usted esté también obsesionada, es una cuestión de pervivencia y de un recurso
natural que tenemos, de una forma de vida, como decía el Sr. Belver, de una zona
tan importante como las tierras del Ebro. El tema del caudal es una cuestión que
cuando se hacen tan bajos y muy por debajo del caudal ecológico, lo que se hace
no es solo un problema de salinidad, entra el mar dentro del río, es un problema de
falta de sedimentos, es un problema de la gente que vive directamente en aquel
entorno.
Entonces no es una cuestión de falta de solidaridad, o que no se quiera repartir el
agua, ya se usa el agua del río Ebro, el problema es cómo se pretende hacer a
través de nuevos embalses, aumentando la extracción de la cantidad de agua que
se va hacer en contra de la directivas europeas de agua, de aves y hábitats,
entonces el problema realmente es ese, es un problema de falta de solidaridad,
entonces ustedes a lo mejor tienen nostalgia de construir pantanos, que ya lo hacía
alguno antes, pero es una cuestión de que es un recurso de que no solo nos
pertenece a nosotros, sino que pertenece a futuras generaciones y también hay que
ser solidarios con las futuras generaciones.
Se trata de eso, y por eso estamos en contra de este viejo Plan Hidrológico
Nacional.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Evidentemente, Sr. García, lo que estamos pensando es en las futuras
generaciones, de todos, no solamente de unos, entonces nosotros entendemos,
pues eso, que tiene que haber solidaridad, que tiene que haber unas
infraestructuras, las que hagan sostenible eso, y el mantenimiento a largo plazo de
la poca agua que tenemos, por tanto nosotros vemos una intención de armonizar lo
que viene del resto de España y en el momento que se está hablando de intentar
ayudar a Valencia, Murcia, pues entonces ya, ponemos todos el grito en el cielo.
Mientras que cuando ustedes estaban en el tripartit, y entonces querían hacer el
trasvase desde Tarragona a Barcelona, pues entonces ustedes lo veían, pues
como, había excedente de agua en el Ebro, afortunadamente, y entonces, mira
como sobra agua, lo vamos a llevar para Barcelona. Y entonces, además lo hicieron
poniendo los huertos, haciendo el canalillo, y la gente denunciaba, en aquel
momento, los payeses denunciaban que se estaban intentando, se estaban
sentando las bases del trasvase, sin informar de nada, Señor García.
En cualquier caso, por eso le digo, que atendiendo a eso, precisamente a esas
nuevas generaciones, es mejor, como le decía antes, hacer infraestructuras, que no
encomendarnos a la “Moreneta”, como hizo el Sr. Baltasar.
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En cualquier caso, y respondiendo a los representantes de Iniciativa-Esquerra
Unida y Alternativa y Piratas, decirle que evidentemente, el Partido Popular de
L’Hospitalet, nunca, justificará la corrupción venga de donde venga, venga de
nuestro partido, venga de cualquier otro partido.
En cualquier caso, decirle que es verdad, que ahora se están produciendo unas
investigaciones, esperemos que no queden en nada, pero también me gustaría
recordarle que Antifraude, investigó a cuatro excargos de Iniciativa, en su momento,
por tener vínculos con Aguas de Barcelona, entre ellos, el Sr. Baltasar, y al final
quedó en nada. Nosotros entendemos que ojalá también quede esto…

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A ver estimado amigo Garcia, hombre vamos a ver. Yo no he hablado aquí de
enfrentamiento de España, ni mucho menos. Tu lo trasladas a este terreno porque
tienes ganas de calentar la cosa. Pero en fin, yo te dije hace tiempo que se habían
acabado los calentamientos, que hay que trabajar aquí por la Ciudad y dejarse de
historias. A partir de aquí, mira, no hay que confundir, el tema de la solidaridad, es
algo que es muy amplio y evidentemente, que claro, quiero decir, la caridad, bien
entendida, viene por uno mismo, como todo hay que ser generosos.
Yo creo, sinceramente, que este Plan hidrográfico, que es muy mejorable, y que
eso tenemos que luchar para que se mejore, y preserve, evidentemente las zonas
que hay que preservar, como el Delta del Ebro y demás, pero mire usted, aquí
habían 98 expertos de colectivos y votaron 72 a favor, algo sabrían de eso.
Yo he intentado documentarme porque bueno, hay un debate, a ver por qué
ocurren estas cosas. Pues esta es la cuestión. Y lo que hay que hacer es ver si se
puede mejorar, que no estamos en desacuerdo, por eso yo no he votado a todos
los puntos en contra, unos me he abstenido, otros a favor, y algunos por
desconocimiento o porque han llegado tarde, pues no los he votado, porque no
quiero atreverme a cometer errores. Ya los cometo aún estando informado,
imagínese si estoy desinformado.
En cualquier caso, yo no lo veo como un enfrentamiento entre la Generalitat, ni los
de un lado ni los de otro, lo veo pues como una posibilidad que tenemos de ser
solidarios y me gustaría que todos atendiéramos a eso y fuéramos generosos, en la
medida de lo posible, evidentemente. Eso es lo que he dicho, no que nos
enfrentemos ni que yo vea que eso se haga demagogia enfrentando unos contra
otros, no, ni mucho menos.
Yo he votado lo que he votado, creo sinceramente que el Plan hidrológico no es
malo, y usted decía, oiga, lo de Franco, hacia relación a eso, siempre,no sé cómo
sacamos aquí a Franco, que hace ya más años que la puñeta y seguimos
sacándolo, pues mire unas de las poquitas cosas que hizo, muy pocas, buenas
Franco, fue hacer pantanos, fíjese por donde, ahí volvemos a meter la pata, porque
si no fuera por esos pantanos, medio país estaba pasando, se estaba muriendo de
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sed, no le quepa la menor duda. Hay que hacerlos con cabeza, donde toquen, eso
sí, pero el dictador le dio por hacer pantanos, pues mira, al final nos vinieron bien,
es lo poquito bueno que hizo.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Yo no hablaré de pantanos, de río. Sra. Esplugas, es que como lo ha dicho dos
veces, al final me tira de la lengua. Cuando usted habla de que con el tripartito se
trajo el agua poco menos que a hurtadillas del Ebro, cuando se preparaba lo del
canalillo que dice el Sr. Monrós, no, no, lo ha dicho usted, se hizo en una época de
extremada sequía. Y para que no volviera a pasar, lo que usted que se metía con el
Sr. Baltasar, yo no soy sospechoso, no es de mi formación política, con lo cual no
es partidista, tomó una gran decisión junto con el Gobierno, que es hacer la
desaladora del Prat. Eso nunca más volverá a pasar. Si entonces, cuando ustedes
empezaron por primera vez a aprobar el Plan hidrográfico del Ebro, hubieran hecho
una red de plantas desaladoras en toda la cuenca mediterránea y en la atlántica,
hoy no harían falta los planes hidrológicos.

SRA. ALCALDESSA
Mol bé, hem acabat el debat, quedarien aprovades les tres mocions, ara sí,
passaríem ja, crec que a l’últim apartat que és el de Convergència i Unió, Sra.
Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 15, 16 i 17; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 15.- PROPOSANT INCORPORAR PANELLS INFORMATIUS I CODI QR
ALS DIFERENTS EDIFICIS I ELEMENTS DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE
L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que la ciutat de L’Hospitalet compta amb un patrimoni cultural i arquitectònic
divers i valuós.
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat ha de vetllar per la conservació i
per difondre el patrimoni arquitectònic de la ciutat.
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Atès que l’Ajuntament va aprovar el Pla Especial de Protecció de Patrimoni
Arquitectònic de L’Hospitalet (PEPPA) que defineix el conjunt d’element
arquitectònics protegits.
Atès que la majoria d’elements arquitectònics no tenen cap tipus de panell
informatiu que expliqui la naturalesa, la descripció arquitectònica, el nivell de
protecció i la seva història.
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet ha d’aprofitar les noves tecnologies per
difondre i donar a conèixer el patrimoni històric.
Atès que el codis QR poden facilitar l’accés a continguts escrits i audiovisuals sobre
aquella construcció i la historia de la ciutat.
El grup Municipal d’ERC proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Que s’incorporin panells informatius i codis QR als diferents edificis i
elements catalogats com a patrimoni històric de la ciutat .
SEGON.- Traslladar aquest acord a l’Associació Perseu de L’Hospitalet, al Centre
d’Estudis de L’Hospitalet a la Federació d’Associacions de Veïns/es de L’Hospitalet
i al Consell de Ciutat

MOCIÓ 16.- INSTANT EL GOVERN DE L’HOSPITALET A L’APLICACIÓ
EFECTIVA I EL SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ DE L’ENERGIA SOSTENIBLE,
COM A CONTRIBUCIÓ AL COMPLIMENT DELS ACORDS DE PARÍS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet ha aprovat diferents iniciatives com el Pla
d’Acció per l’Energia Sostenible el qual fixa la reducció d’un 20% de les emissions
contaminants per l’any 2020.
Atès que la ciutat de L’Hospitalet té el compromís de lluitar contra el canvi climàtic i
es pot convertir en una ciutat model en l’aplicació de mesures d’estalvi d’energia,
reducció de la contaminació i implantació d’energies renovables tant a nivell del
consum dels equipaments públics com a nivell del consum de la ciutadania.
Atès que L'Acord de París, aprovat aquest cap de setmana per prop de 200 estats,
té per objectiu mantenir l'augment de la temperatura d'aquest segle molt per sota
dels 2oC i reforçar la capacitat per afrontar els impactes del canvi climàtic. I, tot i
que es tracta d’un acord sense xifres clares ni ambicioses, es pot concloure que és
un pas endavant respecte al que s’havia aconseguit en les anteriors cimeres.
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Atès que els resultats de la Conferència de les Parts (COP21) cobreixen àrees
crucials considerades essencials per la política climàtica:
- Mitigació: reducció de les emissions prou ràpid com per aconseguir l'objectiu de
temperatura.
- Un sistema de transparència i de balanç global i una comptabilitat per a l'acció
climàtica.
- Adaptació: enfortir la capacitat dels països per fer front als impactes climàtics.
- Pèrdues i danys: enfortir l'habilitat per recuperar-se dels impactes climàtics.
- Suport: inclòs el suport financer perquè les nacions construeixin futurs nets.
Atès que a més d'assumir objectius a llarg termini, els països arribaran a un pic
d'emissions, el més aviat que els sigui possible, i seguiran presentant plans
nacionals d'acció climàtica que detallin els seus objectius futurs front el canvi
climàtic.
Atès que el nou acord també estableix el principi que els futurs plans nacionals denominats contribucions determinades a nivell nacional (NDC, per les sigles en
anglès)-no seran menys ambiciosos que els existents i que cada cinc anys, els
països hauran d'actualitzar-los.
Atès que en el cas de Catalunya podem considerar que estem en disposició
d’assumir aquest repte quan s’aprovi la Llei catalana sobre el canvi climàtic que ja
es troba en fase d’avantprojecte de llei.
Atès que disposem d’instruments tant a nivell local com nacional i estatal per poder
treballar decididament en la lluita contra el canvi climàtic.
El grup municipal d’ERC proposa al ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
l’adopció dels següents acords:
1. Manifestar el suport a l’Acord universal de lluita contra el canvi climàtic aprovat
a la Cimera del Clima (COP21) feta a París aquest mes de desembre, en què
gairebé 200 estats desenvolupats o en vies de desenvolupament es
comprometen a gestionar junts la transició cap a una economia baixa en
carboni.
2. Instar el Govern municipal a actualitzar el Pla d’Acció de l’Energia Sostenible.
3. Insta a l’equip de govern a :
a. Elaborar un Informe anual per l’avaluació del procés d’implantació del
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Pla d’Acció de l’Energia Sostenible.
b. Aquest informe informació quantitativa sobre les accions
implantades i el seu impacte sobre el consum d’energia i les
emissions de CO2, així com la valoració del compliment dels
objectius previstos, i la possible reorientació dels objectius i accions.
c. Fer públiques les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH)
totals (i per habitant), per fer el seguiment de la reducció del 20%
que està seguint el municipi.
4. Instar els governs de Catalunya, Espanya i a les institucions de la Unió Europea
a prendre i fer prendre les mesures necessàries per tal que es compleixin els
objectius establerts a l’Acord universal de lluita contra el canvi climàtic aprovat
al COP21 de París.
5. Instar l’Ajuntament de L’Hospitalet a incorporar-se al nou “Pacte dels alcaldes
per l’energia i el clima” establint accions coordinades amb els plans vigents de
l’energia sostenible i de l’adaptació al canvi climàtic.

MOCIÓ 17.- DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL
PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE
Atès que el Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos
decrets que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 20152021) entre els quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre
de les nou comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc,
Navarra i el País Valencià).
Atès que durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les
al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar
per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per
a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats
econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen.
Atès que el 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de
cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per
a anys secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis presentats,
el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any
normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907
hm3/anuals. A més, s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat
per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de
cabals ambientals que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de
l’activitat pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser presentada en forma
d’al·legacions per la Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla
hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no va ser atesa.
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Atès que el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals
(sense diferenciar anys secs o humits) és a dir, 5.000 hm3/anuals menys, que els
proposats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en
cas que s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels
planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun
altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses
d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de
l'aigua.
Atès que aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les
concessions de nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu
de tots els plans de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria
d’aquestes hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56 noves
infraestructures de regulació (embassaments).
Atès que la Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca,
va presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que
havia fet la Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades. La
Comissió va constatar que mancava molta informació als diversos plans de conca
espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern
espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al
Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32
discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar
la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
Atès que davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al
futur socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i
els seus pobles,
El Grup municipal d’ERC de l’Hospitalet proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, amb una esmena “in voce” a petició del grup
polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES, en el sentit d’introduir els acords del 5 al 9 i
el número 5 ha passat a 10, i els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt 1 amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
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Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 7 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
1. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de
L’Hospitalet a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que
va tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016.

b) Ha estat aprovat el punt 2 amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
2. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin
contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.
c) Ha estat aprovat el punt 3 amb 24 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en
contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro

…/…

139

Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
3. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així
com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i
altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar
els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres
de l’Ebre.
d) Ha estat aprovat el punt 4 amb 24 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en
contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
4. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i
el compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees
d’Aigua, Aus i Hàbitats.
e) Ha estat aprovat el punt 5 amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
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5. Revisar el Pla de Gestió de Districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021
i garantir l’abastament de totes les poblacions prioritzant l’ús eficient, l’estalvi i
els recursos hídrics de cada conca. Per tant, a no executar cap nou
transvasament i a implementar un calendari de retorn pel cabal del Ter, donant
compliment al Pacte del Ter i preveient la substitució progressiva dels cabals
transvasats gràcies a les aportacions dels nous recursos disponibles en el marc
del Pla estratègic de disponibilitat dels recursos hídrics en l’àmbit ATLL que
preveu l’adequada utilització de les diverses fonts de subministrament i la millor
gestió de les masses d’aigua tal com demana la moció sobre la gestió de l’aigua
aprovada al Parlament de Catalunya de 30 d’abril de 2015.

f)

Ha estat aprovat el punt 6 amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
6. Promoure la redacció de plans de recursos hídrics alternatius que promoguin
fonts de subministrament diferents, contemplant la utilització de l’aigua de la
pluja, entre d’altres.

g) Ha estat aprovat el punt 7 amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
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CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
7. Implementar polítiques transversals d’adaptació als impactes del canvi
climàtic que apunten a una major sequera i una concentració dels episodis de
pluja i la seva afectació tant al previsible augment de la demanda com a la
millora de les capacitats del sanejament i el drenatge urbà i la capacitat
d’emmagatzematge d’aigua de pluja.
h) Ha estat aprovat el punt 8 amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
8. Endegar el procés per al Pacte nacional de l’aigua amb una posada en comú
entre el conjunt de la societat i les administracions relativa a les polítiques de
gestió del cicle integral de l’aigua i les conques fluvials de Catalunya, tal com
demana la moció sobre la gestió de l’aigua aprovada al Parlament de Catalunya
de 30 d’abril de 2015.

i)

Ha estat aprovat el punt 9 amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
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CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
9. Impulsar el procés per a convertir l’Agència Catalana de l’Aigua en l’òrgan
regulador del control públic del cicle integral de l’aigua a totes les conques
fluvials de Catalunya.
j)

Ha estat aprovat el punt 2 amb 24 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en
contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
10. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la
conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre ,a la Plataforma en Defensa de l’Ebre, a la Saboga i al Consell de Ciutat.

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

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 18, 19 i 20, es produeixen les intervencions
següents:
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Tot i que per un moment hem tornat a l’època de “Cuéntame”, parlant de Franco,
tornarem a l’època actual. Me’n vaig a la última moció que deixarem sobre la Taula,
vale, la moció “reactivar l’activitat comercial a la ciutat”, perquè d’alguna manera, no
quedava prou concretada, diguéssim aquest projecte d’aixecar les persianes, i
parlant, en aquest cas, amb el Partit Socialista, i amb la resta de portaveus,
d’alguna manera hem dit que la tractarem de polir per donar-li un contingut més
concret, més acurat amb la finalitat de poder-la aprovar conjuntament per tirar
endavant projectes tan necessaris com aquests a la Ciutat.
En quant a la moció número 18, en suport del President i del Govern de la
Generalitat de Catalunya, el 26 d’octubre de 2015, el Parlament de Catalunya va
iniciar la seva XI legislatura amb una finalitat clarament diferent de totes les
anteriors. Per primera vegada, gràcies al mandat democràtic emanat de les urnes el
27 de setembre, hi ha una majoria clara de forces independentistes amb un propòsit
molt clar, crear la República Catalana. L’envergadura d’aquesta fita és majúscula i
des d’un principi estàvem advertits que no seria un camí gens fàcil.
Després de moltes converses i deliberacions per trobar un candidat de consens, i
gairebé quan els tempos marcats pel Reglament del Parlament s’havien esgotat, va
tornar a demostrar-se el compromís personal i col·lectiu amb el procés. Fins i tot els
actors més importants, donades les circumstàncies d’urgència, fan un pas al costat
per deixar pas a aquest moviment, ara ja imparable.
Així, el darrer diumenge 10 de gener l’acord per la investidura, va fer-se efectiu
entre Junts pel Sí i la CUP-Poble Actiu, per nomenar al, fins llavors, alcalde de
Girona i ara 130è President de la Generalitat Carles Puigdemont i Casamajó el qual
va nomenar els nous membres del govern de la Generalitat constituint-se, així, el
govern per començar a fer possible el full de ruta fins a la declaració de la
República catalana.
Davant d’aquest fet històric i atenent que som la segona ciutat de Catalunya, veient
que, a més, en aquest ple municipal ja hem debatut mocions demanant tenir més
recursos pel món municipal i havent-se comprovat que si poguéssim gestionar
nosaltres mateixos els nostres propis recursos aquestes demandes no tindrien lloc,
demanem que l’Ajuntament de l’Hospitalet expressi i doni suport al President
Puigdemont, al seu govern i al full de ruta que ens ha de portat cap a la República
Catalana.
I en quant a la moció número 19, moció per garantir el benestar de la gent gran a la
ciutat, dir que l’envelliment de la població és un fet creixent que hem de tenir en
compte a l’hora de crear noves polítiques i projectes per millorar la qualitat de vida
de la gent més gran.
Amb aquesta iniciativa, doncs, volem aconseguir dues coses; protegir als
hospitalencs amb més de 75 anys que viuen sols i que poden estar en perill
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d’exclusió social i conscienciar a la població hospitalenca de les dificultats d’una
persona gran que viu sola.
El projecte RADARS, originat des de la ciutadania, concretament als barris de la
ciutat de Barcelona, ha estat tot un èxit fins al punt que s’ha estès per tots els barris
de la ciutat comtal i ha donat la possibilitat a aquest col·lectiu de gent gran a sentirse més protegits sense la necessitat de veure afectada la seva intimitat.
Els comerciants, farmacèutics i veïns i veïnes qualifiquen molt positivament el
projecte i les entitats del tercer sector han tingut un mecanisme per poder arribar a
totes aquestes persones que fins llavors podien sentir-se soles i cada cop més
distanciades dels seus barris i veïns.
Així, per poder ajudar al col·lectiu de persones grans de L’Hospitalet i poder
conscienciar a tota la població que cal cuidar dels més grans us demanem el vot a
favor d’aquesta moció.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sobre el punt 18, votaré a favor del punt primer, tercer i quart i en contra del punt
segon, no puc votar a favor el punt segon perquè no estic d’acord amb aquest full
de ruta, bàsicament. I el 19, a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
La 19, a favor de l’acord 1, 3 i 4. En contra del 2, i la 19 a favor.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, en relació a la moció 18, bé nosaltres votarem els acords per separat. Ho farem
perquè considerem que la moció és clarament partidista. No parla ni el títol ni els
seus acords de la majoria sobiranista existent en el propi Parlament. Però tampoc
parla de la resolució de ruptura amb l’Estat, aprovada al propi Parlament el passat 9
de novembre. Per tant, votarem en contra del primer acord. Doncs, ens abstindrem
amb el segon i votarem a favor del tercer i del quart.
Per últim ens agradaria mencionar l’errada conceptual del redactat de la moció de
Convergència i Unió, confonen la CUP-Poble Actiu amb la CUP-Crida Constituent.
La CUP-Crida Constituent i la CUP-Poble Actiu, són projectes diferenciats i
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autònoms entre si, inclouen a diferents agents dins de cadascun dels projectes i
responen a lògiques i realitats territorials absolutament diferents.
En relació a la 19, votarem a favor. Des de la CUP-Poble Actiu, pensem que es
tracta d’un projecte molt interessant. Es tracta d’un procés d’acció comunitària
engegat al 2008, al barri del Camp d’en Grassot de Barcelona, i desplegat pels
següents governs municipals, a gaire bé, tots el barris de la ciutat veïna. I ho
considerem perquè és un procés que amb la implicació de diversos actors, cerca la
transformació del barri, en un territori amigable i segur per la gent gran que hi viu.
També perquè implica la dinamització de les relacions socials del barri per
aconseguir una transformació social i un major benestar. Perquè en el decurs del
procés és cert que potencia la capacitat d’acció dels diferents agents des de la seva
pròpia autonomia, i perquè es concep com un procés no només transformador si no
educatiu en la qual, la comunitat ha de ser la protagonista.
Però sobretot, votarem a favor perquè coneixem de prop el seu desenvolupament i
la seva implementació satisfactòria al propi barri de Sagrada Família de Barcelona. I
com el coneixem i sabem que funciona i sabem com funciona, creiem que és una
molt bona iniciativa que es podria implementar a la nostra Ciutat.
Per últim, també, considerem imprescindible, per l’eficàcia d’aquest projecte d’acció
comunitària, com qualsevol altre projecte d’acció comunitari, el desenvolupament
decidit i real del treball transversal necessari entre diferents àrees, programes i
serveis implicats i les seves professionals, a qualsevol dels territoris on es vulgui
implementar aquesta iniciativa.
Malauradament, massa sovint els professionals de l’acció comunitària assistim a
l’espectacle desmoralitzador de la descoordinació entre programes i professionals
dels serveis vinculats a diferents àrees d’una mateixa o diferents administracions,
provocant un malbaratament innecessari de recursos materials, professionals i
econòmics.
Cada cop que una administració posa en marxa un programa d’acció comunitària,
com seria el projecte Radars i no aposta realment pel treball transversal de totes les
àrees i administracions implicades, perdem una gran oportunitat de fer molt més
eficients les polítiques socials públiques. Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Votarem a favor de les dues mocions.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Votarem en contra, com no potser d’una altre manera de la primera moció i a favor
de la segona.
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Respecte de la moció de suport al President Puigdemont, nosotros entendemos que
es una moción para sacar a flote una institución que ha sido devaluada por el propio
Presidente Artur Mas. Por supuesto desde el Partido Popular expresamos todo
nuestro respeto a la propia institución como tal, de la presidencia de la Generalitat y
lamentamos que el presidente Mas, la haya rebajado tanto.
Una institución de la presidencia de la Generalitat, entendemos que no puede ser
objeto de mercadeo, cambio de cromos y convertirse en una subasta de pescado,
como el mismo dijo, en unas declaraciones que hizo antes de ser decapitado
políticamente.
No aceptamos que Convergencia haya estado dispuesta a rebajar el valor de la
presidencia, diluyéndola además en cuatro vicepresidencias, ni estamos de acuerdo
que se subaste, como he dicho antes, por un simple cambio de cromos y un sillón.
Insisto nos parece increíble que eso se pudiera producir en una presidencia de la
Generalitat.
Por supuesto nosotros si nos pidieran el apoyo para el Presidente Puigdemont,
pues lo tendría, y si el presidente Puigdemont, en el momento de sus
intervenciones pues fuera un presidente de todos, pero ya anunció que no lo va a
ser, por tanto, por supuesto nosotros expresaríamos nuestro apoyo al Presidente de
la Generalitat, si explicara porque cobró subvenciones por una web que apenas
recibe cuarenta visitas diarias, cuando era diputado de Convergencia.
También le apoyaríamos al Presidente Puigdemont, si retira las placas en homenaje
al Presidente Pujol, también expresaríamos nuestro apoyo a que deje el proceso
rupturista y empiece una nueva etapa de diálogo y respeto con el resto de España.
También apoyaríamos al Presidente Puigdemont, a que cumpla las leyes y las
sentencias.
También apoyaríamos al Presidente Puigdemont si decide trabajar para salir de la
crisis y no para salir de España, pero lamentándolo mucho, entendemos que esto
no va a ser posible. Y ya, como he dicho antes, en su discurso de investidura, dijo
que iba seguir con los planes iniciados, especialmente, la aprobación de la
resolución, a pesar que el Tribunal Constitucional la ha anulado, la declaración del
9N, en el Parlament de Catalunya, y entonces entendemos que hay una parte de
los catalanes que no estamos representados, el 52% no estamos representados, y
por tanto, nosotros, no vamos a dar apoyo ni al Presidente Puigdemont, ni a
cualquier persona de su gobierno que lo que pretenda es romper con España.
En este sentido, además, nosotros no podemos dar apoyo preventivo a un
Presidente, cuando decide dejar huérfanos a una parte de los catalanes. Por tanto,
nosotros votaremos en contra.
Respecto a la moció sobre els projectes Radars, com s’ha dit, és una bona iniciativa
que té el seu origen al Districte de Gràcia, fa sis anys i considerem que és una bona
iniciativa. Estarem d’acord que aquest tipus d’iniciativa té una doble basant, per una
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banda, fan una tasca de funció alertant a aquelles persones que poden millorar el
barri i fer-lo més amigable i per altre banda, també connectar amb les persones i
fomentant el bon veïnatge. Per tant, creiem que és positiva, positiva per L’Hospitalet
i també estem d’acord que aquestes iniciatives, mai poden suplir lo que fan les
administracions però sí que poden complementar les tasques que es fan.
El projecte Radars genera mecanismes de cohesió i alerta i és un excel·lent
complement de treball entre professionals i les administracions. I per tant, la
considerem positiva i la votarem a favor. Gràcies.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La moció d’avui, nosaltres votarem a favor de l’acord 3 i 4, els únics acords que
podem votar a favor, que són el compromís de l’Ajuntament de L’Hospitalet, amb el
dret democràtic del Poble de Catalunya a decidir lliurament el seu futur.
No podem donar suport a un President que encara no ha començat, que ha arribat
allà una mica de “rebote” i que el currículum que té tampoc és que sigui per donar
palmes. Llavors, aquesta moció em sorprèn una mica, perquè sembla només una
moció per donar ànims al President abans de començar, però bé, no sé, és això
com la “hinchada en los partidos de futbol ¿no? animan un poquito antes a ver si va
bien”.
Les primeres actuacions que ha tingut aquest nou President ha sigut pujar-se el
sou, i dir que no complirà el termini del procés d’independència de Catalunya, bé,
comencem bé. Si volen que li donem suport, bé, no sé..., sembla una mica fort, però
bé, no parlarem ja de l’elecció del President, perquè tots coneixem el procediment,
com ha sigut, bé, no parlarem més d’aquest tema, jo crec que s’ha parlat bastant, i
bé, donar suport a un full de ruta que no té sortida, un full de ruta d’un..., sense
legitimitat, perquè no s’ha fet cap referèndum per portar el poble de Catalunya cap
aquest procés, bé, no crec que sigui de rebut donar suport a cap cosa d’aquestes.
Nosaltres donaríem suport, valoraríem positivament, un president que treballés per
a tots els catalans, i sobretot que treballés per els problemes reals dels catalans,
que s’arremangui una miqueta i que comenci a treballar per els problemes que
patim cada dia els ciutadans de Catalunya, en aquest cas, no podem donar suport a
un president que encara no ha començat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la 19, votarem a favor. És una moció que ens fa reflexionar sobre la
societat, com una societat com la nostra que valora la individualitat, la joventut i
l’estètica per a sobre de la comunitat, la saviesa i l’experiència.
Cal aprendre que sempre serem més forts des de lo col·lectiu, que així ens
donarem el suport necessari en les etapes de la vida en les que les persones son
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més vulnerables. Cal prendre consciencia del que ens envolta i considerar que la
solidaritat comença amb el veí o la veïna del costat. Iniciatives com aquesta son
imprescindibles per crear lligams comunitaris i poder actuar davant les necessitats,
en aquest cas vers a la gent gran.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sr. Monrós, como ha podido usted oír, el Sr. Cristhian de la CUP-PA, en esta
moción para él, usted se ha quedado corto, porque él ha hablado de desconexión,
de desobediencia, y todas esas cuestiones, es una forma de verla, la política y a
nosotros evidentemente, para nosotros pues se ha pasao. Mire lo que sí le puedo
asegurar, o sea, que para unos se queda corto y para otros se pasa. Es que
nosotros tenemos el máximo respeto por el Presidente de la Generalitat y
tendríamos mucho más, si cuando habla, hablara en nombre de todos los
catalanes, no solamente de una parte de ellos, esto nos molesta.
Pero entendemos, entendemos su discurso, por lo que está ahí, porque lo han
puesto, a pesar de que lo han puesto ahí de hurtadillas y colándose en unas listas
que en fin, usted ya lo sabe. Pero en cualquier caso, sigue teniendo nuestro
respeto, porque no deja de ser el que representa a Cataluña y nosotros nos
sentimos tan calanes que queremos respetar a nuestro Presidente, por mucho que
él no nos respete a los que no pensamos como él.
Dicho esto, mire, si estuviéramos hablando de apoyar al Presidente de la
Generalitat en el ejercicio de las funciones de la Constitución española y el Estatuto
de Cataluña, y que el Estatuto de Cataluña tiene atribuidas, no podíamos hacer otra
cosa que votar que sí, no le quepa la menor duda, Sr. Monrós, lo haríamos.
Pero como esta moción viene precedida por una exposición de motivos en la que
deja bien claro que se le presta el apoyo para atentar contra el estado de derecho y
este Pleno, este Pleno que usted lo recuerde, ya votó. En este ayuntamiento se
votó que se respetaría el ordenamiento jurídico vigente, pues no podemos hacer
otra cosa que respetar las decisiones que se tomasen en el Pleno, aparte de que si
no se hubiera tomado, también lo haríamos nosotros, también votaríamos en
contra.
Pero en cualquier caso, tenemos dos motivos para votar que no: uno que ya se
aprobó en este Pleno, que se respetaría el ordenamiento jurídico y el objetivo
fundamental, según nos dice en su presentación y tal es el que es, desobediencia,
no voy a decir las leyes, pues tenemos dos motivos para votar, ese que se aprobó
aquí y el otro, pues lo que él mismo nos dice.
Mire usted Sr. Monrós, ahí no nos va a encontrar nunca, en otras políticas sociales
nos va a encontrar, y fíjese, como le digo lo que pienso, y así lo actuamos,
haciendo lo que decimos, la moción 19 la entendemos. La propone usted, la podía
proponer Esquerra Republicana, no nos duelen prendas, en si es una buena
moción, que además ayuda a los ciudadanos y tiene el concepto que tiene para la
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gent gran de la ciudad, de ayudar, políticas sociales, estaremos absolutamente de
acuerdo.
O sea, que no somos sectarios, en decir, como ellos piensan diferente a nosotros
con este tipo de cosas, nosotros le votaremos todo en contra, que suele ocurrir, y
eso es mala política, eso es mala política, sobre todo para los ciudadanos. Pero
mire, Ciudadanos, no estará nunca, nunca de acuerdo en aquellos, con aquellos
que quieren romper España, eso que les quede bien claro. En las demás políticas
podemos estar de acuerdo, sin ningún género de dudas. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Mirin, a més ho va explicar públicament el dia desprès, dos dies desprès de la
presa de possessió del President Puigdemont, l’Alcaldessa de L’Hospitalet es va
dirigir a ell per carta, fer felicitar-lo, per exposar-li alguns dels temes que tenim a la
ciutat pendents o amb relació a la Generalitat, en qüestions que eren de màxim i
que són de màxim interès, i el President Puigdemont va respondre a l’endemà de
rebre la carta, parlant amb l’Alcaldessa i comprometent-se a fer aquesta visita, venir
a la ciutat i conèixer de prop la nostra realitat, per tant, relació institucional,
cordialitat, tot la del món, però en fa l’efecte que aquí no estem parlant d’això. Miri
perquè no podem contextualitzar les coses. Les coses passen en un moment
determinat, d’alguna manera determinada i amb un entorn determinat.
No sé si recorden que pocs dies abans de la presa de possessió, el President Mas,
el llavors President en funcions, parlant de les negociacions, amb la CUP, de com
estaven treballant per mirar de trobar aquest acord, el President ara expresident
Artur Mas, va dir: “hem corregit allò que les urnes no havien decidit”, i segur que
volia dir el que volia dir, però va dir això. Clar, el que surt de les urnes, surt de les
urnes, i s’ha de canviar, s’ha de tornar a les urnes, no es canvia de cap altre
manera.
Un altre cosa, és que podem interpretar que no cal, que el que volia dir, és que el
vot independentista es va disgregar en dos grups diferents, i per tant, el que havien
de fer ara, era sumar-lo, però va dir el que va dir, val?. Per tant, això va començar a
ser un problema, quan a més a més, tots aquells, tots aquells que durant molt de
temps, li havien estat dient: “President posi les urnes”, li van dir: “President, abans
de posar les urnes faci un pas al costat i busquem un altre que ens l’accepti, perquè
si tornem a les urnes rebrem”. I per tant, això ens va portar a un Ple d’investidura en
el últim moment, com deia vostè, amb la campanada final.
És evident que en aquests moments, en el Parlament de Catalunya, estem davant
d’una majoria independentista, que va investir a un president independentista, per
formar un govern independentista, al servei de la causa independentista però que
ha de defensar el conjunt de la ciutadania de Catalunya. I això és el que ha dit que
no està clar.

…/…

150

Que la seva missió és defensar el projecte per la independència. Perquè tota
aquesta majoria serveix per a tot això que jo li he dit, però el que està clar, és que
això que també deia vostè, que jo estic en absolut desacord, el President
Puigdemont no té un mandat democràtic per crear la república catalana, fixi’s si és
així, que fins i tot ell ho ha dit. Ell ha dit que el seu mandat, que la seva majoria en
aquests moments, li permet anar prenent decisions, anar fent accions per generar
condicions, però en cap cas, amb aquesta majoria, pot declarar la independència de
Catalunya. I suposo que sense la independència, no faran una república.
Per tant, hem de contextualitzar les coses, perquè vostè diu: home,
institucionalment no donarem recolzament al President?. Miri jo al President el que
li desitjo són encerts, això és el que li desitjo, encerts, que l’encerti, però que
l’encerti, no amb una fulla de ruta que és il·legal, que li han dit que és il·legal, i que
l’únic que aconseguirà és portar a aquest país a la il·legalitat. No, no, que l’encerti
en ajudar a la gent, que l’encerti en tirar endavant els projectes de benestar que fan
falta en aquest país, que l’encerti en la reactivació econòmica i la creació de llocs
de treball i que l’encerti en la negociació, amb el diàleg i amb l’acord, amb l’Estat
espanyol per resoldre l’encaix de Catalunya-Espanya, o al que..., com li vulguin dir,
però que sigui això, que sigui així, per tot lo altre, el màxim respecte institucional.
Però amb nosaltres no hi podrà comptar ni para construir la república catalana, ni
per declarar la independència de Catalunya, ni per qualsevol altre qüestió que no
estigui dintre d’un marc legal que serà l’actual o aquell que generem a través de les
modificacions que permet el marc jurídic, i a partir d’allà, aquell marc ens permetrà
fer, tot el que entre tots plegat decidim. Per tant, votarem contràriament a la moció.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Ja li avenço el vot favorable a la moció relativa al projecte Radar, però no en puc
estar de fer dues reflexions: una al fil de la reflexió que feia el nostre portaveu el Sr.
Belver, i és bueno, recordar i en tot cas, jo crec que, bé, que també és aquí l’espai
on fer-ho, recordar que en el últim Ple, també varem aprovar, per exemple, un
instrument per tal de poder donar continuïtat a una sèrie de polítiques en l’àmbit
social i donar continuïtat als contractes de molts professionals del nostre
ajuntament, donat que el Govern de la Generalitat, encara no havia signat el mes
passat, el Contracte – Programa. I a hores d’ara, tampoc.
Evidentment, doncs i vostè me’n dirà segurament, doncs que aquest Govern, doncs
que encara, bé, jo en tot cas, permeti’m que utilitzi el meu torn, per posar-ho sobre
la taula, perquè en tot cas, que convindrem que és una qüestió absolutament
legítima, de fet, vam veure, en aquest sentit, la unanimitat en aquella votació i en tot
cas, recordar això.
I també una altre qüestió és, bé, fer una passada pels diferents instruments
d’aquest ajuntament i que en aquest territori amb vinculació i amb participació, en
algun cas de tercers, doncs té desplegats en serveis que tenen a veure amb gent
gran, i que d’alguna manera, no és ben bé, el que vostè porta avui al Ple, però sí
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que en tot cas, permeti’m fer alguna pinzellada, com per exemple, al voltant de
5.700 persones que gaudeixen del servei de teleassistència, menjadors a domicili al
voltant d’unes 180, unes 250 persones que habitualment acudeixen als casals, més
de 1300 persones que tenen servei d’ajuda a domicili de diversa tipologia, i més de
5000 persones que es beneficien d’una o d’altra manera, de serveis vinculats al
voluntariat.
Això a banda, de les més de 5000 persones que tenen algun tipus de vincle actiu
amb algun casal de la gent gran de la nostra ciutat, o per exemple un conveni que
el algun punt té força similitud amb la Creu Roja, i que ens permet, doncs, fer
seguiments i acompanyaments personalitzats a domicili, fora de domicili, detectar i
fer algunes petites millores als domicilis de les persones grans, i demés.
No obstant, també li he d’agrair, els acords que proposen la moció són força oberts,
són força o que permeten una adaptabilitat força important a la realitat del nostre
municipi i atenent tots els contactes que en aquests dies hem tingut per conèixer
una mica més del projecte. I la investigació que també hem fet a través d’internet,
valorem que podem incorporar algunes millores i en aquest sentit, doncs és el vot
favorable a la seva moció. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé algunes consideracions que s’han fet sobre, si de rebot, sobre i tal, me les
saltaré,no, perquè algunes amb un to burlesc i tal, aquestes me les estalvio.
Respecte al tema que diferents formacions han dit d’alguna manera o altre de que
no governarà per a tots el catalans. Miri, a Catalunya ha hagut altres presidents que
no han governat per a tots el catalans, ho pot semblar però no ho feien. I l’Estat
espanyol, específicament, perquè jo encara sóc espanyol, sí, sí jo sóc espanyol
perquè el DNI ho diu, no m’hi sento, no m’hi sentit mai, però bé, és un problema que
tinc que solucionar amb el temps, i no tinc rés contra els espanyols, però no ho sóc.
Administrativament ho sóc, i em sembla que això ens passa a uns quants, però no
passa rés.
Hem tingut presidents del govern espanyol que se suposa que governaven per a
tots els espanyols, no s’ho creguin, no ho han fet mai. Alguns inclús ho deien,
venien aquí i ens deien que ajudarien a fer una sèrie de coses, i la van “liar” de tal
manera que encara estem pitjor del que estaven, però no passa rés i en aquests
havíem de confiar per tirar endavant aquest país i gràcies a ells, aquest país no
tirarà endavant per moltes coses, però no passa rés. Miri jo, poques coses tinc,
però sóc tossut, molt tossut, infinitament tossut i com jo, n’hi ha molts, i
democràticament intentarem fer coses.
Jo sé on està el President Mas, avui, i sé el que pot fer el dia de demà, hi ha altres
presidents que ho són ara i ves a saber lo que seran d’aquí quatre dies.
Li recordaria que el Partit Popular governa amb majoria absoluta, amb un 32%,
governa encara, perquè encara, bueno no ho se, si bé, fa que governa fins avui,
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amb una majoria absoluta, teòricament de diputats, però que significa un tant per
cent d’un 32%, crec, sobre la població que vota. I en el nostre cas, ostres tu, no
arribem al 50%, no passa rés.
No hem fet un referèndum, és veritat, però quan no es fa un referèndum és perquè
algú, alguns o la majoria no volen fer un referèndum perquè tenen por a perdre el
referèndum, perquè no volen admetre el joc democràtic, no passa rés, seguirem
tossut, seguirem tirant endavant i seguirem defensen aquestes coses. Gràcies per
el tema institucional que han dit alguns, no passa rés, i també dir-los una cosa, no
volem trencar Espanya, el que passa que hi ha alguns que, con que no saben com
combatre dialècticament, només tenen aquest argument.
Respecte a la moció que em comentava, Sr. Husillos, jo li agrairia una cosa i crec
que és una reflexió que he dit moltes vegades. Jo quan presento una moció no
presento una moció contra ningú. La presento, perquè com ha fet vostè i ha cregut
oportú i altres, la votin a favor i a lo millor ens hauríem de fer la reflexió que si per
acabar-me la votant a favor en benefici de tots els ciutadans no fa falta que en faci
la retòrica sempre de la Generalitat de Catalunya, és a dir, li diré d’una altre
manera, jo quan presento una moció, la presento perquè la poso sobre la taula i si
algú es vol assentar amb mi a parlar del tema igual que jo faig amb altres mocions
que cada vegada que hi ha un Ple, consulto amb altres formacions per votar-la, no
la veig clara, opino i si hi ha alguna cosa que no la veig clara la pregunto.
Si hi ha alguna moció que no us agrada el redactat o no afina amb els acords, jo, en
representació de Convergència, estic obert, sempre a negociar el millor acord
possible amb benefici de la ciutat, no m’agrada que vinguin a votar i a criticar per fer
aquest joc polític que a mi, al final m’és igual.
Si la moció s’ha aprovat serà en benefici de la gent si la moció del mes passat, me’n
va explicar això, és veritat però no tocava, ara toca aquesta i parlem d’aquesta i
potser si parlem d’aquesta ens entendrem tots i així ho faig amb tothom, vull dir,
que si algú creu que d’una moció que presentem nosaltres es poden treure millors
acords i millors conclusions, els hi agrairia que abans de manifestar-se aquí, ho
poden fer, és lícit, no passa rés.
Si ho podem millorar, ho podem fer abans, ara si no volem fer-ho, decidir en l’últim
minut les coses com les fem, doncs perfecte, que cadascú faci el que vulgui, jo no
ho faig i procuro no fer-ho i també m’equivoco i no em preocupa equivocar-me, el
contrari, sempre n’aprenc. Però hi ha gent que sempre li ve de gust l’últim minut, bé,
te l’aprovo però “pum, pum, pum”, i em dónes la “charla” de les teves, “vale”
perfecte, ho assumeixo, no passa rés, la propera vegada els hi demano a tots que
ho fem d’una altra manera.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Yo para decirle al Sr. Monrós, que agradezco mucho, bueno, pues el talante del Sr.
Monrós. Ciertamente no todos somos iguales, hay gente que se lo toma de una
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forma y otra. Usted, tengo que reconocer que tiene un buen talante, con el que se
puede hablar, incluso de cosas en las que no estamos de acuerdo, eso es de
agradecer. Ya le he dicho, nosotros no nos vamos a poner de acuerdo en
cuestiones que toquen al querer separarse de España, porque no estamos de
acuerdo, porque tenemos unas diferencias grandísimas.
Pero hemos sido capaces de hablar de eso, usted y yo muchas veces, incluso por
wasap, y gastar bromas y ver las cosas de una forma natural, no todo el mundo es
así, por desgracia en este País, hay mucha gente de un lado y de otro, que se toma
las cosas como adversario y entra en el terreno personal sin diferencia que por
encima de cualquier idea política, están las personas. Usted sabe asimilarlo y eso a
mí me congratula, y eso se ve también en las políticas que hacemos aquí en el
Ayuntamiento, donde somos capaces de ponernos, apartando a veces, diferencias
que hay políticas, pero somos capaces de conveniar, de consensuar, de llegar a
acuerdos y eso es bueno para la ciudadanía, y eso es lo que esperan los
ciudadanos de nosotros, que seamos capaces de entendernos hasta en la
discrepancia.
Pero claro, convendrá usted conmigo que usted cuando dice y yo lo respeto, yo no
me siento español, a mí me duela, aunque sinceramente porque a qué obedece
eso, tan mal les ha tratado España?. Esto hace unos años, no había este
sentimiento. A qué obedece este sentimiento de rencor entre unos y otros, a qué
obedece?. No será que alguien se ha empeñado en forjar esa hoguera para
meternos a todos en esa dinámica y que hagamos las personas por estar
permanentemente enfrentados. Esto es malo.
Mire yo creo que podemos llegar a muchos acuerdos. Seguramente Cataluña
tendrá un encaje de España, perfecto. Tenemos que buscarlo entre todos, pero no
rompamos ni a Cataluña ni a España. No rompamos a las familias, no rompamos a
la gente como usted y como yo que aún desde la discrepancia estamos dispuestos
a entendernos. Por eso yo agradezco su talante y por eso con usted me llevo bien y
creo que siempre me voy a seguir llevando bien.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Miguel, t’ho he dit abans, jo no em sento espanyol però no vol dir, jo no sóc
antiespanyol, i vull que quedi molt clar perquè hi ha vegades que dius, si ets una
cosa ja no ets l’altre. Jo sempre dic el mateix, jo sóc del Barça no sóc
antimadridista, per posar un exemple, es que són coses així, i tinc molts amics que
són, a dia d’avui independentistes i són espanyols i volen continuar sent espanyols
però volen la independència de Catalunya.
És a dir, no hi ha un model d’uns i uns altres, si no hi ha molta gent i dintre
d’aquesta barreja de gent, hi ha uns que pensen una cosa i uns que pensen una
altra. Jo li demanaria i en atenció de tot això que diem que ens portem bé, jo no sóc
antiespanyol, cregui’m no ho sóc, i no ho he sigut mai, respecto a tothom, perquè
sempre em van ensenyar de petit que perquè a tu et respectin, has de començar a
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respectar als demés. No sóc antiespanyol, només em considero català i no passa
rés, no és cap pecat tampoc.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 18, 19 i 20; adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 18.- EN SUPORT DEL
GENERALITAT DE CATALUNYA.

PRESIDENT

I

EL

GOVERN

DE

LA

Donat que el 26 d’octubre de 2015, el Parlament de Catalunya va iniciar la seva XI
legislatura amb una finalitat clarament diferent de totes les anteriors. Per primera
vegada, gràcies al mandat democràtic emanat de les urnes el 27 de setembre, hi ha
una majoria clara de forces independentistes amb un propòsit molt clar, crear la
República Catalana. L’envergadura d’aquesta fita és majúscula i des d’un principi
estàvem advertits que no seria un camí gens fàcil.
Vist que per donar sortida al mandat de les urnes, però, calia un primer i
importantíssim pas, investir un president i nomenar un nou govern de transició.
Després de moltes converses i deliberacions per trobar un candidat de consens,
gairebé quan els tempos marcats pel Reglament del Parlament s’havien esgotat, va
tornar a demostrar-se el compromís personal i col·lectiu amb el procés. Fins i tot els
actors més importants, donades les circumstàncies d’urgència, fan un pas al costat
per deixar pas a aquest moviment, ara ja imparable.
Atès que el darrer diumenge 10 de gener l’acord per la investidura va fer-se efectiu
entre Junts pel Sí i la CUP-Poble Actiu per nomenar al, fins llavors, alcalde de
Girona i ara 130è President de la Generalitat Carles Puigdemont i Casamajó.
Donat que el 14 de gener de 2016 el President Carles Puigdemont va nomenar els
nous membres del govern de la Generalitat i, per tant, constituint el govern per la
transició nacional per començar a fer possible el full de ruta fins a la declaració de la
República catalana.
Per aquests motius, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet d’adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat el punt PRIMER amb 22 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
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Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 5 vots a favor dels representants d’ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Expressar el nostre màxim suport al President Carles Puigdemont i al
govern de la Generalitat per aquest mandat tan important que tot just comença.

b) Ha estat rebutjat el punt SEGON amb 23 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots a favor
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot
d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Instar al president i al govern de la Generalitat a seguir el full de ruta
acordat entre els partits polítics i les entitats sobiranistes del país per assolir la
plenitud de l’Estat català.

c) Ha estat rebutjat el punt TERCER amb 18 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
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Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
TERCER.- Refermar el compromís de l’ajuntament de l’Hospitalet amb el dret
democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
d) Ha estat rebutjat el punt QUART amb 18 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
QUART.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat i als membres del
govern de la Generalitat i fer-la pública a través dels mitjans públics municipals.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat
REBUTJADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.

MOCIÓ 19.CIUTAT.

PER GARANTIR EL BENESTAR DE LA GENT GRAN DE LA

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el Projecte Radars va ser creat al barri del Camp d’en Grassot de
Barcelona l’any 2008 amb la intenció de vetllar per totes aquelles persones grans
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que viuen soles o acompanyades d’altres persones grans. La finalitat principal,
doncs, era garantir el benestar dels més grans sense interferir en la seva
autonomia. El projecte va ser tot un èxit i l’Ajuntament de Barcelona el va incorporar
al 2012 com a Mesura de Govern per implantar-ho a la resta de barris de la ciutat.
Vist que els destinataris de la iniciativa són persones amb més de 75 anys que
viuen soles, tenen una falta de suport familiar de proximitat, tenen una autonomia
limitada o bé que tinguin un cuidador major de 65 anys o amb algun tipus de
discapacitat. Cal identificar també si els domicilis d’aquest col·lectiu tenen alguna
barrera arquitectònica.
Donat que els encarregats de vetllar per aquest conjunt de gent gran, els Radars,
poden ser els mateixos veïns del barri, comerços, professionals, grups de
voluntaris, etc., que tinguin contacte directe de forma habitual amb aquestes
persones i que puguin detectar canvis en la seva rutina diària, en el seu
comportament o en el seu aspecte. Hi ha d’haver una corresponsabilitat entre
l’administració i la societat civil per sensibilitzar tot l’entorn social davant les
situacions de risc d’aquesta població.
Atès que per dur a terme el projecte, doncs, es necessita d’una xarxa de prevenció
formada per diferents espais que treballin de forma conjunta:
1. Una xarxa de voluntaris formats i coordinats de forma adequada per entitats
del tercer sector encarregats de buscar tant la població diana com els
Radars del barri fent un porta a porta.
2. Un espai de valoració de situacions de risc d'exclusió social format per
l’equip de Serveis Socials d’Atenció Primària que gestionin la informació
rebuda pels voluntaris del porta a porta i puguin donar solucions als
problemes observats.
3. Crear una plataforma telefònica per realitzar un seguiment de les persones
grans entrevistades pels voluntaris del porta a porta i format per voluntaris
del barri o entitats col·laboradores.
4. Identificar una gran xarxa de Radars que puguin, mitjançant una mirada
sensible i respectuosa, fer un seguiment diari de la població objectiu i avisar
als Serveis Socials en cas de deteriorament de la persona o del seu
cuidador.
5. Crear la Taula Projecte Radars per poder tenir un espai d’intercanvi
d’experiències i coneixements entre les entitats i els serveis del barri dirigits
a la gent gran. Aquest instrument permet coordinar les intervencions que
puguin derivar-se de l’Espai de Valoració de situacions de risc o exclusió
social.
Donat que a l’Hospitalet, amb una població de 257 mil habitants segons les darreres
dades del padró municipal, tenim gairebé un 10% de la població més gran de 75
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anys creiem que aquest projecte és necessari per millorar el benestar dels més
grans sense intervenir de forma intrusiva en el seu dia a dia. A part, aquest projecte
fomenta la cohesió i la sensibilització de tots els veïns i veïnes dels barris amb la
gent gran, creant un procés de transformació alhora que educatiu en el que la
ciutadania és la protagonista.
Per aquests motius, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet d’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar a conèixer a totes les entitats del tercer sector i a l’àrea de Serveis
Socials de l’Hospitalet, així com totes les entitats que es considerin necessàries, el
Projecte Radars i saber la seva opinió per poder adaptar el projecte a la nostra
ciutat.
SEGON.- Implantar el Projecte Radar als barris de l’Hospitalet amb les
modificacions acordades amb les entitats de la ciutat.
TERCER.- Fomentar la iniciativa per trobar “Radars” des del mateix Ajuntament,
treballant de forma paral·lela als voluntaris porta a porta.
QUART.- Donar trasllat a totes les entitats de la ciutat.

MOCIÓ 20.-

PER REACTIVAR L’ACTIVITAT COMERCIAL A LA CIUTAT.

(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
CIUTADANS
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple ordinari de 24 de
novembre de 2015, per la regidora del grup polític municipal de Ciutadans, Sra.
M. Carmen Esteban, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Regidor d’Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 17
de novembre de 2015, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, en relació al servei de menjador subcontractat en favor de
Sehrs Food, per a l’escola bressol Casa del Molí i de la qual us vaig sol·licitar
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pròrroga, us faig arribar adjunt a aquest escrit l’informe elaborat pel cap de
secció d’Escoles Municipals en relació a aquest tema.
Ben atentament,”
“INFORME: Relatiu a l’apartat PRECS i PREGUNTES del Ple municipal de data
24-11-2015 sobre l’autorització de la subcontractació del servei de menjador a
favor de SEHRS FOOD, dins la concessió administrativa per a la gestió dels
serveis d’escola bressol municipal La Casa del Molí a favor d’ENCÍS, SCCL.
Secció: Escoles municipals
En data 18 de desembre de 2015, amb registre d’entrada al Servei d’Educació
de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, número 905, entra un document relatiu a
l’apartat PRECS i PREGUNTES del Ple municipal de data 24-11-2015 sobre
l’autorització de la subcontractació del servei de menjador a favor de SEHRS
FOOD, dins la concessió administrativa per a la gestió dels serveis d’escola
bressol municipal La Casa del Molí a favor d’ENCÍS, SCCL, en el que la
Regidora Sra. Carmen Esteban Fernández, del Grup Municipal Ciutadans,
demana saber si “des d’aquest ajuntament s’ha revisat que aquesta
subcontractació no afecti de cap manera a la qualitat del servei que es venia
prestant fins ara i si s’ha verificat que l’adjudicació a aquesta empresa i no a una
altra, és fruit d’un estudi com el tema requereix”.
Des de la Secció d’escoles municipals, s’informa de les actuacions d’aquesta
Secció realitzades al respecte:
1. La normativa vigent en matèria de contractació pública, de caràcter bàsic, és
un acte jurídic privat i, en principi, aliè a l’Administració contractant. No
obstant això, aquesta última se n’ha ocupat d’aquesta figura, imposant
algunes cauteles les quals es justifiquen amb la salvaguarda de l’interès
públic que conté una contractació pública, això és, per tal d’assegurar el
compliment adequat del contracte. Amb això. La subcontractació no implica
cap subrogació del contracte signat amb el concessionari principal ni cap
element nou del mateix, és a dir, que la subcontractació no crea cap vincle
jurídic amb l’administració contractant, de manera que el concessionari
continua sent l’únic i exclusiu responsable de l’execució del mateix,
independentment de què l’administració en tingui coneixement del
subcontracte o inclús, com és en el present cas, l’hagi autoritzat de forma
expressa.
Així, la llei preveu que un contractista podrà concertar amb tercers la prestació
parcial d’un servei, a excepció de què els plecs de condicions o el contracte
disposi el contrari o del mateix plec o contracte es dedueixi que la prestació
s’haurà d’executar directament pel concessionari.
2. Atenent al marc general abans descrit, el Plec de condicions tècniques,
aprovat el 21-7-2015 per la JGL, que regeix la concessió administrativa per
a la gestió de l’EBM la Casa del Molí preveu, en el seu apartat 15
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(subcontractació), que els serveis accessoris, que són únicament el servei
de neteja i el servei de menjador, podran ser subcontractats, però requeriran
l’autorització prèvia de l’Ajuntament, prèvia sol•licitud del concessionari.
Així, amb data 3 de novembre de 2015 i amb registre d’entrada al Servei
d’Educació, número 823, l’entitat ENCÍS, SCCL va sol•licitar l’autorització de
l’Ajuntament per a subcontractar el servei de menjador, adjuntant còpia del
contracte que ENCÍS, SCCL, com a contractista principal, va signar amb
SEHRS FOOD, com a empresa subcontractada.
Amb data 4 de novembre de 2015, des d’aquesta secció es va emetre informe
proposant l’autorització, per part de l’òrgan competent, l’autorització a la
subcontractació. La proposta es bassa en què el concessionari va complir en
forma i requisits la sol•licitud d’autorització.
3. Atenent l’anteriorment descrit, des de la Secció d’escoles municipals
s’informa del següent:
• L’autorització se circumscriu dins el compte d’explotació que el licitador va
presentar en la seva oferta i, per tant, no supera, des del unt de vista econòmic,
l’esmentada oferta presentada per l’adjudicatari i que forma part del contracte
vigent.
• Que les condicions sobre la prestació del servei de menjador són exigibles al
concessionari principal i de la seva responsabilitat. L’Ajuntament, com a titular i
a través de la Secció d’escoles municipals manté una comunicació fluida i
constant amb el concessionari per a la supervisió i control en l’execució del
contracte. En relació al servei de menjador, les condicions amb què aquest es
desenvolupa es mantenen inalterables respecte al funcionament ordinari del
centre, fet que garanteix la qualitat en la seva prestació, tant organitzativa, com
pedagògica i sanitària i de seguretat alimentària. Concretament, aquests
aspectes són:
- Cuina pròpia (central) en el centre. El menjar s’elabora en la cuina de la
pròpia escola.
- Els processos d’organització, control dels menús i distribució són els
mateixos.
- Les educadores continuen sent les encarregades de donar el dinar als
infants, garantint així la coherència amb el projecte educatiu de centre i el
currículum escolar (procés d’ensenyament i aprenentatge dels infants en el
menjar, hàbits, etc) i de comunicació i informació a les famílies.
- Els controls higiènico-sanitaris i de seguretat alimentària segueixen les
recomanacions del Departament d’Ensenyament respecte a l’elaboració dels
menús i es compleixen les directrius del Departament municipal de Sanitat que
controla els aliments i la seva manipulació a través de les preceptives
inspeccions de control que efectua periòdicament.
Per a concloure, des de la Secció d’Escoles Municipals es considera que
l’entitat ENCÍS SCCL compleix amb els requisits contractuals pel que fa a la
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prestació del servei de menjador, tant des d’una vessant econòmica, com
pedagògica i organitzativa, i que des de l’esmentada Secció continuem amb la
nostra planificació de supervisió i control per a garantir la seva execució al llarg
del curs escolar.
I per a que consti, signo el present informe, a L’Hospitalet, a 12 de gener de
2016.”
ICV-EUiA-PIRATES
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple ordinari de 22 de
desembre de 2015, per la regidora del grup polític municipal d’ICV-EUiAPIRATES, Sra. Ana M. González Montes, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta verbal que va formular en la sessió plenària de data 22
de desembre de 2015, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del
Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el
proper dia 26 de gener de 2016, en relació al compliment de la moció núm.1920
“Valoració de propostes alternatives a la reubicació de les pistes de petanca de
la Plaça dels Veïns”, i que en la seva part resolutiva diu literalment:
PRIMER.- Posar en pausa el projecte actualment proposat pel govern municipal
d’ubicació, trasllat i ampliació de les pistes de petanca amb la finalitat d’obrir un
procés participatiu equitatiu i just, com demanen els veïns afectats, que reuneixi
a l’Ajuntament, l’associació de veïns “Idelfons Cerdà” de Gran Via Sud i el Club
de Petanca “Idelfons Cerdà” per tal de poder consensuar tots els aspectes del
projecte.
SEGON.- Analitzar valorar les propostes alternatives que han treballat els veïns
en col•laboració amb altres entitats de la ciutat.
TERCER.- Definir el projecte que incorpori els criteris i els acords consensuats
que resultin del procés participatiu proposat en el primer acord.
QUART.- Donar trasllat als grups municipals amb representació al consistori, a
l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de L’Hospitalet, a l’àrea de Districte III de
Santa Eulàlia-Gran Via Sud, a l’Associació de Veïns “Idelfons Cerdà” de Gran
Via Sud, al Club de Petanca “Idelfons Cerdà” i a l’administrador de finques
representant dels veïns afectats pel projecte.
S’informa:
En relació al compliment de l’acord primer que, efectivament, es van celebrar
dues trobades entre els veïns contraris al projecte aprovat per l’Ajuntament, i els
veïns i entitats favorables al projecte; l’Associació de Veïns “Idelfons Cerdà”, el
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Club de Petanca “Idelfons Cerdà” i la Comissió de Festes que es van convocar
via telemàtica amb coneixement i acceptació de les parts.
La primera reunió es va celebrar en data 29 d’octubre de 2015.
Durant aquesta reunió es va suscitar controvèrsia sobre qui i quants membres
de cada part haurien d’haver assistit, així com sobre la participació de grups
polítics en les reunions. Arrel d’aquesta situació, durant aquesta primera reunió
s’aclareix que l’objecte de la mateixa és el compliment dels acords de la moció
aprovada pel que fa a la valoració de la proposta alternativa presentada. En
aquest sentit es confirma a la reunió que la valoració de la proposta es farà a
càrrec dels serveis tècnics municipals sota criteris d’eficiència, economia,
funcionament de la activitat i adequació al planejament urbanístic vigent.
Durant aquesta primera reunió es lliura, per part de l’Ajuntament, als veïns
contraris al projecte aprovat, un informe d’aprofitament urbanístic on es fa
constar les qualificacions urbanístiques de la illa viària on s’emplaça el projecte
aprovat, així com de la Plaça del Repòs on ells mateixos plantegen traslladar la
instal•lació segons un esborrany de proposta plantejat pel grup municipal ICVEUiA-Pirates-E. Queda constància de que la illeta viària està qualificada de
sistema viari i de que la Plaça del repòs té la qualificació de verd públic.
Finalment, com a conseqüència del malentès en relació a la manera i
participants en aquesta primera reunió, es convoca una nova reunió on hi
podran assistir 5 membres per cadascuna de les parts (5 en representació de
l’Associació de veïns “Idelfons Cerdà” i Club de Petanca “Idelfons Cerdà” i 5 per
part del col•lectiu de veïns contraris al projecte aprovat). També s’aclareix que
en la segona reunió es valorarà i compararà, per part dels serveis tècnics
municipals, el projecte tècnic de l’Ajuntament i la única proposta alternativa
coneguda per l’Ajuntament (la plantejada pel grup municipal ICV-EUiA-PiratesE). Es confirma que per a garantir l’equanimitat en el debat així com la
participació de les parts en condicions d’igualtat, hi serà present un responsable
del servei de mediació de l’Ajuntament. També s’ofereix la possibilitat que la
segona reunió sigui gravada com a suport de l’acta de la sessió i aquesta
qüestió és acceptada.
La segona reunió es va celebrar en data 17 de novembre de 2015.
Hi van assistir 5 representants per part de l’Associació de veïns “Idelfons Cerdà”
i Club de Petanca “Idelfons Cerdà” i 4 representants del col•lectiu contrari al
projecte aprovat.
La reunió va estar dirigida pel cap del servei de mediació de l’Ajuntament i es va
deixar constància documental mitjançant gravació magnetofònica.
A la reunió es va fer exposició, per part dels serveis tècnics municipals del
projecte aprovat i de la proposta plantejada pel grup municipal ICV-EUiAPirates-E (la única proposta alternativa coneguda per l’Ajuntament fins al
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moment de la segona reunió). La valoració tècnica analitzà el cost econòmic, la
eficiència i condicions de manteniment, l’afectació a zones verdes, l’adaptació al
planejament urbanístic vigent, i l’adequació a les condicions esportives del joc
de la petanca, de cadascuna de les opcions. El resultat, en tots i cadascun dels
aspectes assenyalats, és que el projecte aprovat per l’Ajuntament és més òptim
que l’opció alternativa plantejada.
Altrament, durant la sessió, el col•lectiu contrari al projecte aprovat, presentà un
fulletó (prèviament distribuït en les bústies del barri) on es plantegen noves
alternatives que consisteixen en separar les vuit pistes tot construint una part a
la Plaça del Repòs i mantenint l’altra part a la seva ubicació actual (Plaça dels
Veïns). Tot i no haver estat lliurat a l’Ajuntament per el seu anàlisi, durant el
desenvolupament de la sessió, els propis tècnics municipals van valorar
aquestes propostes tot concloent que no milloraven la del projecte aprovat,
repetint i fins i tot agreujant els dèficits ja comentats que s’havien detectat en
l’esborrany plantejat pel grup municipal ICV-EUiA-Pirates-E.
El debat, dirigit com ja s’ha dit pel mediador municipal, es va desenvolupar
atenent a l’equitat quan al temps consumit per a les intervencions de les parts,
que van tenir la oportunitat de presentar els seus arguments amb total llibertat.
En aquest sentit i pel que fa al compliment del segon acord de la moció, referit a
valorar i analitzar les propostes alternatives que els veïns han treballat amb
altres entitats de la ciutat, cal aclarir que, d’una banda, el govern no té
constància de quines són les entitats amb les que els veïns contraris al projecte
han treballat, i d’altra, confirmar que les úniques propostes que es varen
presentar, més enllà de l’esborrany del grup d’ICV-EUiA-Pirates-E, van ser les
incorporades en el fulletó que es va presentar durant aquesta segona reunió.
La comparativa entre el projecte aprovat per l’Ajuntament i una “suposada
proposta alternativa annexa a la moció”, es fonamenta en què la proposta del
grup d’ICV-EUiA-Pirates-E, adreçada mitjançant email del coordinador d’aquest
grup municipal, de data 28 de setembre de 2015, és la única que va arribar al
govern i coincideix amb la que van defensar els veïns durant la primera reunió
de 29 d’octubre.
La pregunta formulada en el ple també sol•licita informació de les propostes
alternatives que sorgeixin del procés participatiu. En aquest sentit s’informa que
més enllà de les que ja s’han referit en aquest escrit, el govern municipal no ha
rebut cap més proposta alternativa, ni sorgida de les reunions mantingudes, ni
per part del propi col•lectiu contrari al projecte aprovat.
És oportú recordar que en aquest mateix sentit ja es va informar, durant la
reunió mantinguda el passat 11 de gener a les dependències de l’Àrea d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, amb les regidores, Sra González i Sra
Carballeira, i amb el coordinador del seu grup municipal d’ICV-EUiA-Pirates-E,
Sr Villaescusa.
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Finalment,
Atès que s’ha posat en pausa el projecte aprovat durant el temps de presentació
i avaluació del mateix i de les possibles alternatives que s’han presentat,
Atès que s’ha realitzat un procés de participació amb la celebració de dues
reunions entre els col•lectius afectats, amb presència del servei de mediació
municipal,
Atès que tant el projecte aprovat com l’esborrany plantejat pel grup municipal
d’ICV-EUiA-Pirates-E, així com els esquemes continguts en el fulletó que es va
presentar en la segona reunió, han estat presentats, comentats i avaluats per
les parts i pels serveis tècnics municipals,
Atès que les parts han tingut les mateixes oportunitats d’explicar-se i defensar
les seves propostes durant el procés de reunió i mediació,
Atès que no han arribat, durant tot aquest procés, més propostes alternatives,
que les ja referides, al projecte aprovat per l’Ajuntament,
Atès que, a manca d’una proposta de mutu acord, els serveis tècnics
consideren que el projecte aprovat prèviament per l’Ajuntament reuneix les
millors condicions econòmiques, d’eficiència, de funcionament de l’activitat i
s’adapta plenament al planejament urbanístic vigent,
Es considera que s’ha donat compliment a tots i cadascun dels acords
continguts en la moció núm 1920 aprovada en el Ple de l’Ajuntament.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple ordinari de 22 de
desembre de 2015, per la regidora del grup polític municipal d’ICV-EUiAPIRATES, Sra. Juliana Carballeira Pascual, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de
l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que vau formular verbalment durant el Ple celebrat el
passat 22 de desembre de 2015, segons el que disposa l’article 55 Reglament
Orgànic del Ple a efectes de què siguin contestada en el Ple Ordinari del dia 26
de gener de 2016,
Resposta:
Em plau adjuntar-vos l’informe emès per la Gerent Municipal, donant resposta a
la pregunta esmentada.
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Ben atentament,”
“INFORME
Que s’emet en relació a la pregunta formulada verbalment al Ple del 22 de
desembre de 2015, segons el que disposa l’Art. 55 del Reglament Orgànic del
Ple, per part de la senyora Juliana Carballeira Pascual, del Grup Municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, sobre
l’escrit que el Director de Tecnologías dela Información y Comunicaciones, del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, està adreçant als
ajuntaments en relació al portal de transparència local.
Atès que tant l’Administració de l’Estat (mitjançant el portal del Ministeri de
Hacienda y Administraciones Públicas) com la Generalitat de Catalunya (a
través del Consorci AOC) faciliten als ens locals eines de portal de
transparència, adaptades a la legislació vigent i, en aquest sentit, s’han rebut els
escrits de cadascuna de les administracions.
Atès que són eines adreçades, fonamentalment, a les entitats que no tenen
eines pròpies de portal de transparència.
En el cas de l’ajuntament de l'Hospitalet s’ha optat per una eina pròpia de portal
de transparència elaborada pels propis serveis municipals, la qual s’actualitza
per ajustar-se a les exigències de la legislació aplicable. El portal de
transparència s’actualitza des de la Gerència Municipal.”
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple ordinari de 22 de
desembre de 2015, pel regidor del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES,
Sr. Ivan Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
22/12/2015, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple,
a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia
26/1/2016 en relació a: “Nos han informado en varios barrios de la ciudad al
respecto de la descarga en un tipo de…, en el mercado, vamos en concreto, se
situa a los vecinos como manera de descargar la carga y descarga del
Mercadona...”
Resposta:
El supermercat Mercadona, del carrer Natzaret al barri de Santa Eulàlia realitza
les tasques de descàrrega a partir de les 21 hores amb l’autorització del
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departament de via pública per estacionar el camió al carrer Amadeu Torner,
amb els requeriments específics, ja que en aquesta hora no interfereix ni
dificulta la circulació.
Per portar la mercaderia del camió al magatzem s’utilitzen toros que circulen per
la vorera i marxa enrere ja què es menys perillós que fer-ho per la calçada: la
càrrega impedeix la visibilitat al conductor del toro si circula endavant i per la
calçada ho farien contra direcció. Per altra banda, la vorera té una amplada
suficient per poder fer-ho i en aquesta hora la presència de vianants és escassa
i el recorregut són uns 50 metros.
Durant el temps que porten realitzant aquesta maniobra no tenim constància
que s’hagi produït cap incident.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple ordinari de 22 de
desembre de 2015, pel regidor del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES,
Sr. Ivan Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta verbal que va formular en la sessió plenària de data 22
de desembre de 2015, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del
Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el
proper dia 26 de gener de 2016, en relació a la contaminació atmosfèrica/
qualitat de l’aire, us comunico el següent:
En relació a les olors estranyes dels voltants del 18 i 19 de desembre de 2015,
corresponien a pudors d’origen agropecuari que provenien de fora del municipi
de l’Hospitalet.
En quant a l’increment de partícules dels últims dies que esmena, s’ha de
suposar que es refereixen a l’episodi de contaminació detectat en l’àrea
metropolitana de Barcelona en el període comprès entre els dies 14 i 20 de
desembre de 2015, als quals es van produir superacions de valor límit diari de
les PM10 a la nostra Ciutat. Revisant tots els valors diaris enregistrats per la
nostra cabina de mesura de qualitat d’aire per a les PM10 al llarg del 2015 es
dedueix que l’episodi de contaminació per partícules al qual fan referència, del
14 al 20 de desembre de 2015, va ser el més llarg de tot l’any 2015, amb 7 dies
de superació continuats. Però com a la resta de l’any es van produir 6
superacions, el resultat és que hem superat els valors límits diaris en 13
ocasions, per tant no hem arribat a superar les 35 estipulades a la normativa
aplicable.
L’altre qüestió plantejada en relació a si aquestes superacions diàries podrien
implicar la superació dels límits anuals fixats pel RD 102/2011, tant per les
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PM10 com per les PM2,5 al llarg de l’any 2015, aquesta validació la fa la
Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i no disposarem de la mateixa en
alguns mesos.
No obstant, i per a la tranquil·litat de tothom, consultant les dades oficials
validades als últims quatre anys, no s’ha produït la superació de cap paràmetre,
ni horari, ni diari, ni anual, legislat a la normativa vigent sobre qualitat d’aire
Atentament,”
PARTIT POPULAR
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 49398, d’11 de novembre de 2015, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea
d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 49398 i data 11 de novembre de 2015 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple i que s’havia de
contestar en el Ple Ordinari del passat dia 24 de novembre de 2015 i de la que
us vaig demanar prorroga, en relació a:
“En relación a los seguros contratados por este Ayuntamiento.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
¿Existía anteriormente un seguro de defensa y reclamación de los daños
causados al mobiliario urbano y a los diferentes elementos de propiedad
municipal que hay en la vía pública?
Si ,
De la documentació obrant al Negociat d’assegurances hi consta l’existència
d’aquesta pòlissa, des de l’any 1989
¿De acuerdo con el total de seguros contratados por el Ayuntamiento de
l’Hospitalet, cual es el gasto total previsto hasta el 31 de diciembre de 2019?
Els valors dels contractes de les assegurances depenen de la sinistralitat dels
contractes.
¿Qué seguros tiene contratado el Ayuntamiento y cual es el gasto
comprometido para cada uno de ellos?”.
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Les pòlisses actuals i les quanties pagades durant el 2015 són:
Pòlissa de danys de patrimoni: Prima anual 2015 de 91.310,83 euros.
Pòlissa de defensa del mobiliari urbà: Prima anual 2015 de 29.000 euros.
Pòlissa dels vehicles municipals: Prima anual 2015 de 44.289,61 Euros
Pòlissa d’assistència en viatge de tres vehicles municipals, Prima anual 2015 de
151,58 Euros.
Pòlissa d’accidents col•lectius dels treballadors municipals, Prima anual 2015 de
13.210,49 Euros.
Pòlissa d’accidents dels usuaris dels Poliesportius, Prima anual 2015 de
20,794,62 Euros.
Pòlissa de Responsabilitat Civil , Prima anual 2015 110.447,31 Euros.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 51033, de 19 de novembre de 2015, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Coordinadora del
Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 51.033 de data 19/11/2015 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari del dia 22 de desembre de 2015, i de la que us vam demanar
ajornament.
Resposta:
Em plau adjuntar-vos dos informes emesos pel Director de Comunicació i per la
Cap de la Unitat d’Administració del Gabinet de l’Alcaldia, donant resposta a la
pregunta esmentada.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a la pregunta presentada amb data 19 de
novembre de 2015 i número de registre de l’Alcaldia 1919, per Sonia Esplugas
González, portaveu del Grup Municipal de PPC a l’Ajuntament de l’Hospitalet en
relació al dictamen aprovat en la JGL 46/2015 de 17 de novembre de 2015, i al
punt número 1.
Vist l’informe de la Cap de la Unitat d’Administració del Gabinet de l’alcaldia i en
resposta a les preguntes concretes del grup municipal del Partit Popular: “Amb
quins proveïdors s’han contactat per fer el procediment negociat. Quants
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contractes de cobertura fotogràfica estan actualment en vigor a part d’aquest.
En els últims 5 anys que empreses han sigut adjudicades amb aquest
contracte”.
Ens referim a aquest informe ja que dona resposta detallada a totes aquestes
qüestions. De forma que: els proveïdors convidats a la licitació són: Cristina
Diestro Fernández, Carlos García Ranchal i Ramón Josa Campoamor. El
Gabinet de l’Alcaldia no tenia cap contracte vigent. I, per últim, els anys 2011,
2012 i 2013 l’empresa adjudicatària ha estat Fotografia Cristina Diestro/Pepa
Alvarez, SCP i els anys 2014 i 2015 l’empresa adjudicatària ha estat Cristina
Diestro Fernández.
Atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet pel que fa a l’escrit presentat, amb data 19 de novembre de
2015, per la portaveu del grup polític municipal del PPC, senyora Sonia
Esplugas González, i pregunta número de registre 1919, en què sol•licita
conèixer:
• “Amb quins proveïdors s’han contactat per fer el procediment negociat.”
• “Quants contractes de cobertura fotogràfica estan actualment en vigor a part
d’aquest.”
• “En els últims 5 anys que empreses han sigut adjudicades amb aquest
contracte.”
Els proveïdors convidats a la licitació per a l’any 2015 han estat:
o Cristina Diestro Fernández
o Carlos García Ranchal
o Ramon Josa Campoamor
En la relació als contractes de cobertura fotogràfica en vigor per l’any 2015,
aquest Gabinet de l’Alcaldia no tenia cap més contracte vigent.
Les empreses adjudicatàries en els últims 5 anys han estat:
• Any 2015 : Cristina Diestro Fernández
• Any 2014 : Cristina Diestro Fernández
• Any 2013 : Fotografia Cristina Diestro / Pepa Alvarez, SCP
• Any 2012 : Fotografia Cristina Diestro / Pepa Alvarez, SCP
• Any 2011 : Fotografia Cristina Diestro / Pepa Alvarez, SCP
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple ordinari de 22 de
desembre de 2015, per la regidora del grup polític municipal del Partit Popular,
Sra. Sonia Esplugas González, consta a la Secretaria General còpia de la
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resposta per escrit, efectuada pel Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar
Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 22
de desembre de 2015 i, segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, en relació a “Rates al Barri del Gornal”, us informem que de
forma sistemàtica i programada, així com a petició o sol•licitud dels veïns es
realitzen tractaments raticides a la ciutat. S’adjunta informe amb la informació
detallada del barri del Gornal.
Atentament,”
“INFORME
Expedient: D-2015627-JLAP
Motiu: Precs i Preguntes (Pte 22-12-2015). Partit Popular
Assumpte: Rates. Gornal
ACTUACIONS REALITZADES
El tractaments raticides que es fan al barri d’El Gornal, es fan tant de forma
sistemàtica programada, com també a petició o sol licitud dels veïns, o del
Districte.
La competència municipal quant a l’aplicació de productes plaguicides és
únicament en l’espai públic, i també en edificis municipals; corresponent als
titulars de locals i comunitats de veïns, el control de plagues en l’interior de les
propietats o jardins particulars.
Concretament durant el any 2015, s’han portat a terme 64 tractaments
sistemàtics, dels quals 48 es van realitzar mensualment, en llocs determinats de
la xarxa de clavegueram de tots ets carrers del Barri del Gornal.
A més dels tractaments sistemàtics, s’han portat a terme durant el 2015, un total
de 18 tractaments raticides, motivats per sol licituds ciutadanes. Aquests
tractaments s’han aplicat en Ilodrigueres d’escocells d’arbres, parterres de
jardins públics, i embornals del clavegueram. També d’altres vegades per
deteriorament del fonament d’arquetes o del paviment de l’espai públic.
Concretament per sol·licituds ciutadanes s’han let: 4 tractaments en C. Can
Tries; 1 al C. Campoamor, 7 a I’Av.ViIanova, i 6 a I’Av.Carmen Amaya.
En qualsevol cas el control de plagues ho fonamentem en la Iluita integrada, la
qual no només comporta l'aplicació de productes plaguicides, si no també altres
accions paral·leles periòdiques, com són la neteja i manteniment de l’espai
públic en superfície (carrers, jardins públics, escocells, etc.), neteja i
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manteniment del subsòl (clavegueram, arquetes o pous de registre, embornals,
etc.), neteja i manteniment dels contenidors de recollida selectiva
d’escombraries domiciliaries; així com també la col·laboració ciutadana, amb
actituds cíviques, quant a no embrutar la via pública, ni ets jardins, i fer servir les
papereres i ets contenidors de recollida selectiva, de forma adequada.
També des del Servei de Salut es porten a terme campanyes de sensibilització
ciutadana, mitjançat la difusió i distribució de fulletons informatius relacionats
amb la lluita contra plagues. Des del Negociat de Salut Ambiental també s’atén,
s’assessora, i requereix (quan es el cas), ets assumptes per problemes de
plagues, quan afecta a propietats particulars.”

GUANYEM L’H
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Guanyem
L’Hospitalet, RGE número 47415, de 30 d’octubre de 2015, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 47415 i de data 30/10/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer dia 24/11/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “Proposem fer un control exhaustiu del número de
persones que poden accedir a la sala de plens d’aquest Ajuntament en base a:
l’aforament d’aquest espai i a la normativa reguladora...”
Resposta:
L’accés a la sala de plens ja està controlat mitjançant vigilància a les dues
portes d’entrada a l’Ajuntament. A més a més, personal administratiu i subaltern
i efectius de la Guàrdia Urbana fan control de presència a la mateixa sala.
Considerem, doncs, que la sala de plens té prous controls per a garantir les
condicions de desenvolupament de les activitats que es duen a terme.
Ben atentament,”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 49936, de 13 de novembre de 2015, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de

…/…

172

l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 49936 i data 13 de novembre de 2015 i, que
s’havia de contestar en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 24 de novembre
de 2015, en relació a:
“Que l’ UGT de l’Ajuntament de L’Hospitalet ha enviat un mail tot informant i
denunciant les males condicions sota les que treballa l’equip de serveis socials
d’aquest Ajuntament, així com d’un seguit de desperfectes en l’estructura dels
espais de treball i que ja fa més de 5 anys que perduren aquestes deficiències.
¿Es pensen solucionar els desperfectes que existeixen a les instal·lacions on
treballa l’equip de serveis socials?
¿Si és així, quan es farà? Si no és així, per quin motiu?
I de la qual us vaig sol·licitat pròrroga, us indiquen que els desperfectes en les
instal·lacions han estat reparats.
Únicament manca la pintura, que es procedirà a fer el més aviat possible, un
cop els tècnics considerin el moment adequat.
Cordialment,”
CUP-Poble Actiu
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 50590, de 17 de novembre de 2015, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de
l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 50590 i data 17 de novembre de 2015 i, que
s’havia de contestar en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 24 de novembre
de 2015, en relació a:
“Atenent l’aprovació de la “moció per a la contractació d’una assegurança
col·lectiva de responsabilitat civil per donar cobertura a les entitats de la ciutat
que fan actes al carrer”en data 27 de juny de 2014 i presentada pel grup polític
de CIU i conèixer si s’ha fet algun estudi sobre la viabilitat d’establir una
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assegurança de responsabilitat civil, que doni cobertura a les associacions i
altres entitats, que estiguin inscrites al Registre Municipal d’Entitats”.
I de la qual us vaig sol•licitat pròrroga, us informem que l’Ajuntament té coberta
la Responsabilitat Civil dels actes al carrer que fan les entitats i sempre que
l’Ajuntament sigui el patrocinador, u organitzador, o participant, o col•laborador,
estan coberts.
Per exemple: en un correfoc, les reclamacions per responsabilitat patrimonial
pels danys ocasionats a tercers a causa del correfoc, són assumides per
l’Ajuntament.
A més, s’ha sol·licitat a l’Asseguradora de la pòlissa de Responsabilitat Civil un
pressupost d’assegurança de R. C. que doni cobertura a les Entitats que
estiguin Inscrites en el Registre Municipal.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple ordinari de 22 de
desembre de 2015, pel regidor del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu,
Sr. Christian Giménez Márquez, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra.
Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que vareu formular verbalment al Ple que es va celebrar
el passat dia 22/12/2015 i a la que heu presentat en el Registre General
d’Entrada d’aquest Ajuntament, amb número 3.286 de data 19/01/2016 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que
sigui contestada en el Ple ordinari que es de 26/01/2016
Resposta:
Em plau informar-li que com vostè ja sap i disposa a la Junta de Portaveus es
presenta l’informe de seguiment de les mocions aprovades al Ple. En aquest
informe es recull el seguiment de les mocions.
Tan mateix, aquest informe està a disposició de la ciutadania al web municipal,
aspecte que s’indica al citat informe.
Ben atentament,”

b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
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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
1 pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 14 de
gener de 2016 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. 2186, de 14 de gener de 2016.
“Jesús Amadeo Martín González, regidor del Grup Polític Municipal de
Ciutadans a l’Ajuntament de l'Hospitalet, d’acord amb allò que disposa
l’article 55 del REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 26 de gener de 2016.
Exposició de motius:
La moció per demanar un “pipican” al barri de La Florida, aprovada al Ple del 28 de
juliol de 2015, surt a l’informe de seguiment de mocions polítiques del període de
maig 2015 a setembre 2015 que en aquest moment està pendent de: “Acordar amb
l’AMB ampliar la zona per a gossos actual del Parc de les Planes. La proposta és
ampliar l’actual zona de gossos de 500 m2. AMB està redactant el projecte amb
diferents possibilitats d’increment per arribar a una superfície d’entre 800 i més de
1000 m2.”
Pregunta:
Conèixer en quin estat està l’elaboració d’aquest projecte i quina previsió es té per
la seva finalització per part de l’AMB.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 2186 i data 14 de gener de 2016, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 26 de gener de 2016, en relació a la moció per demanar
un “pipican” al barri de la Florida, us comunico el següent:
L’estat d’elaboració del Projecte al que feu referència es troba en fase de redacció a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i va en la direcció d’ampliació comentada al Ple, i
és per aquest motiu que, de moment, no podem facilitar-vos més informació al
respecte.
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Atentament,”

Per part dels regidors del grup polític municipal del Partit Popular, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 10 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
11, 15 i 18 de gener de 2016 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. 1065, d’11 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Enero de 2016.
En relación a la instancia presentada por el Sr. Jose Luis Otero Lobelle en calidad
de representante de la plataforma creada para las obras del AVE, con el número de
registro de entrada 037641 y fecha 11 de agosto de 2015, en la que explicaba la
situación en la que se encuentran los bloques números 46, 48, 50 de la Avda.
Vilanova y adyacentes hasta núm. 62, después de las obras del AVE.
Este regidor y su grupo municipal solicita conocer:
Qué respuesta se le ha dado a este ciudadano respecto a la instancia
presentada y que adjuntamos a continuación.
Al margen de la responsabilidad de los vecinos de las fincas y dado que
estas fueron reparadas directamente por el organismo competente, que acciones
ha emprendido este ayuntamiento para comprobar la estabilidad estructural de este
edificio y los colindantes, los cuales estuvieron plenamente afectados por las
mencionadas obras.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 1065 i data 11 de gener de 2016, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
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se celebrarà el proper dia 26 de gener de 2016, en relació a la instància presentada
pel Sr. José Luis Otero Lobelle en qualitat de representant de la plataforma creada
per a les obres de l’AVE, us comunico el següent:
No hi ha resposta a la instància presentada pel representant de la plataforma
creada per a les obres de l’AVE però si s’han realitzat les actuacions que es
descriuen a continuació i que han estat notificades a les comunitats afectades.
Arrel d’un correu amb data 19 de novembre de 2014 del Districte VI on s’adjuntava
la petició de l’AAVV de Gornal de revisió de l’edifici d’Avinguda Vilanova, 50 per
unes patologies als pilars que atribuïen a les obres de l’AVE, es va emetre un
informe tècnic per part del Departament de Planificació d’Infraestructures de
l’Agencia de Desenvolupament Urbà, que en el seu moment va realitzar el
seguiment de les obres de l’AVE, en el que es valorà que l’estat general actual de
l’edifici no presentava perill i que els desperfectes no eren atribuïbles a les obres de
l’AVE, però que era necessària la seva reparació. Això es va informar a aquesta
Àrea ja que és a qui pertoca el seguiment i control d’aquests tipus de problemes.
En data 9 d’agost de 2015 els serveis d’emergències tècniques d’aquest
Ajuntament realitzen un informe tècnic i des d’aquest moment els tècnics de l’Àrea
d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat es fan càrrec d’aquesta incidència i
s’inicien 3 expedients del servei d’habitatge.
La instància que va presentar el Sr. Otero és de data 11 d’agost de 2015.
El 3 de setembre, es fa un informe tècnic d’Habitabilitat on es ratifica que els
despreniments produïts als pilars de formigó dels edificis semblen tenir el seu
origen en la carbonatació de les bases dels pilars per humitats. Es por apreciar que
ja han tingut reparacions anterior pel mateix motiu.
El 4 de setembre es fa “Proposta de Resolució relativa a l’ordre d’adopció de
mesures de seguretat” en les finques que ens ocupen. El 16 de setembre s’aprova
la Resolució de mesures de seguretat de les finques: “Ordena a les comunitats que
en 10 dies: Revisió de l’estructura de l’edifici i l’Assumeix tècnic de l’actuació.
El 20 d’octubre de 2015 es notifiquen les resolucions a les diverses comunitats.
El 4 de novembre de 2015 els tècnics de l’àrea conjuntament amb el tècnic de
l’ADU informen que l’estat dels pilars ha empitjorat i la urgència de la seva
reparació.
En data d’avui la comunitat Av. Vilanova, 50 té concedida la llicència d’obres
menors per resolució de data 20 de gener de 2016.
Les altres comunitats estan en tràmits.
Atentament,”
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2.- RGE núm.2532, de 15 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Enero de 2016.
En relación al cargo efectuado a la partida 211502 9310 2.226.01.01 “Atenciones
protocolarias y representativas” de las arcas públicas por parte del Sr. Jaume
Graells en fecha 7 de julio de 2015 al restaurante Ermita Bodega.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
•

¿Con que persona, entidad, empresa o institución quedó para comer?

•
¿Por qué ese encuentro tuvo lugar en un restaurante y no en las
dependencias municipales?
•

¿Cuál fue el motivo de la comida?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Central, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb els números del 2526 al 2528, 2530 al 2534, 2536 i data
15 de gener de 2016 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple
a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 de
gener de 2016, en relació a la sol·licitud de justificació del motiu de les despeses
d’atencions protocol·làries realitzades, li comunico el següent:
Reg. Gral. d’entrada 2526 (alc. 0041), de data 15 de gener de 2016, “En
relación al cargo efectuado a la partida 211502 9310 2.226.01.01 Atenciones
protocolarias y representativas de las arcas públicas por parte del Sr. Alfons Bonals
en fecha 25 de abril de 2015 al restaurante 5 Puertas. Solicitan conocer persona,
entidad, empresa o institución que quedó para comer y motivo de la comida”
o
Correspon a un dinar de 3 persones, realitzat amb voluntaris i jubilats de la
G. Urbana per la seva col·laboració voluntària en les Festes de Primavera de la
ciutat.

Reg. Gral. d’entrada 2527 i 2528 (alc. 0042 i 0043), de data 15 de gener de
2016, “En relación al cargo efectuado a la partida 211502 9310 2.226.01.01
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Atenciones protocolarias y representativas de las arcas públicas por parte del Sr.
Alfons Bonals en fecha 11 de agosto de 2015 al restaurante Fira Congress.
Solicitan conocer persona, entidad, empresa o institución que quedó para comer y
motivo de la comida”
o
En data 11 d’agost no existeix cap càrrec d’atencions protocol•làries.
Suposem que deuen referir-se a l’11 de juny i que correspon a un dinar de 2
persones, realitzat amb un comandament policial.

Reg. Gral. d’entrada 2530 (alc. 0045), de data 15 de gener de 2016, “En
relación al cargo efectuado a la partida 211502 9310 2.226.01.01 Atenciones
protocolarias y representativas de las arcas públicas por parte de la Sra. Mercè
Perea en fecha 18 de junio de 2015 al restaurante Amalur. Solicitan conocer
persona, entidad, empresa o institución que quedó para comer y motivo de la
comida”
o

Correspon a un dinar de 2 persones, realitzat amb comandament Policial.

Reg. Gral. d’entrada 2531 (alc. 0046), de data 15 de gener de 2016, “En
relación al cargo efectuado a la partida 211502 9310 2.226.01.01 Atenciones
protocolarias y representativas de las arcas públicas por parte de la Sra. Mercè
Perea en fecha 22 de junio de 2015 al restaurante Fira Congress. Solicitan conocer
persona, entidad, empresa o institución que quedó para comer y motivo de la
comida”
o
Correspon a un dinar de 6 persones amb els diversos comandaments
policials de la ciutat amb l’anterior Tinent d’alcalde Sr. Bonals i amb la nova Tinent
d’alcaldia Sra. Perea.

Reg. Gral. d’entrada 2533 (alc. 0048), de data 15 de gener de 2016, “En
relación al cargo efectuado a la partida 211502 9310 2.226.01.01 Atenciones
protocolarias y representativas de las arcas públicas por parte de la Sra. Mercè
Perea en fecha 23 de junio de 2015 al restaurante Cafeteria Royal. Solicitan
conocer persona, entidad, empresa o institución que quedó para comer y motivo de
la comida”
o
Correspon a un dinar de 3 persones amb responsables de la Direcció
General de Justícia.

Reg. Gral. d’entrada 2536 (alc. 0050), de data 15 de gener de 2016, “En
relación al cargo efectuado a la partida 211502 9310 2.226.01.01 Atenciones
protocolarias y representativas de las arcas públicas por parte de la Sra. Mercè
Perea en fecha 3 de julio de 2015 al restaurante 25 Rosellas. Solicitan conocer
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persona, entidad, empresa o institución que quedó para comer y motivo de la
comida”
o

Correspon a un dinar de 2 persones, amb Intendent de cos policial.

Reg. Gral. d’entrada 2532 (alc. 0047), de data 15 de gener de 2016, “En
relación al cargo efectuado a la partida 211502 9310 2.226.01.01 Atenciones
protocolarias y representativas de las arcas públicas por parte de la Sr. Jaume
Graells en fecha 7 de julio de 2015 al restaurante Ermita Bodega. Solicitan conocer
persona, entidad, empresa o institución que quedó para comer y motivo de la
comida”
o
Correspon a un dinar de 3 persones amb representants d’Entitats culturals
de la ciutat.

Reg. Gral. d’entrada 2534 (alc. 0049), de data 15 de gener de 2016, “En
relación al cargo efectuado a la partida 211502 9310 2.226.01.01 Atenciones
protocolarias y representativas de las arcas públicas por parte de la Sr. Jaume
Graells en fecha 9 de julio de 2015 al restaurante 25 Roselles.
o
Correspon a un dinar de 3 persones, realitzat amb representants d’entitats
culturals de la ciutat.
Cordialment,”
3.- RGE núm.2534, de 15 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Enero de 2016.
En relación al cargo efectuado a la partida 211502 9310 2.226.01.01 “Atenciones
protocolarias y representativas” de las arcas públicas por parte del Sr. Jaume
Graells en fecha 9 de Julio de 2015 al restaurante 25 Roselles.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
•

¿Con que persona, entidad, empresa o institución quedó para comer?

•
¿Por qué ese encuentro tuvo lugar en un restaurante y no en las
dependencias municipales?
•

¿Cuál fue el motivo de la comida?”
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Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 26 de gener de 2016 i així consta literalment transcrit com
a resposta a la pregunta número 2, RGE 2532 de 15 de gener de 2016.
4.- RGE núm.2526, de 15 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Enero de 2016.
En relación al cargo efectuado a la partida 211502 9310 2.226.01.01 “Atenciones
protocolarias y representativas” de las arcas públicas por parte del Sr. Alfons
Bonals en fecha 25 de abril de 2015 al restaurante 5 Puertas.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
•

¿Con que persona, entidad, empresa o institución quedó para comer?

•
¿Por qué ese encuentro tuvo lugar en un restaurante y no en las
dependencias municipales?
•

¿Cuál fue el motivo de la comida?”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 26 de gener de 2016 i així consta literalment transcrit com
a resposta a la pregunta número 2, RGE 2532 de 15 de gener de 2016.
5.- RGE núm.2527, de 15 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Enero de 2016.
En relación al cargo efectuado a la partida 211502 9310 2.226.01.01 “Atenciones
protocolarias y representativas” de las arcas públicas por parte del Sr. Alfons
Bonals en fecha 11 de agosto de 2015 al restaurante Fira Congress.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
•

¿Con que persona, entidad, empresa o institución quedó para comer?

•
¿Por qué ese encuentro tuvo lugar en un restaurante y no en las
dependencias municipales?
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•

¿Cuál fue el motivo de la comida?”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 26 de gener de 2016 i així consta literalment transcrit com
a resposta a la pregunta número 2, RGE 2532 de 15 de gener de 2016.
6.- RGE núm.2528, de 15 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Enero de 2016.
En relación al cargo efectuado a la partida 211502 9310 2.226.01.01 “Atenciones
protocolarias y representativas” de las arcas públicas por parte del Sr. Alfons
Bonals en fecha 11 de agosto de 2015 al restaurante Fira Congress.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
•

¿Con que persona, entidad, empresa o institución quedó para comer?

•
¿Por qué ese encuentro tuvo lugar en un restaurante y no en las
dependencias municipales?
•

¿Cuál fue el motivo de la comida?”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 26 de gener de 2016 i així consta literalment transcrit com
a resposta a la pregunta número 2, RGE 2532 de 15 de gener de 2016.
7.- RGE núm.2530, de 15 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Enero de 2016.
En relación al cargo efectuado a la partida 211502 9310 2.226.01.01 “Atenciones
protocolarias y representativas” de las arcas públicas por parte del Sra. Mercè
Perea en fecha 18 de junio de 2015 al restaurante Amalur.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
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•

¿Con que persona, entidad, empresa o institución quedó para comer?

•
¿Por qué ese encuentro tuvo lugar en un restaurante y no en las
dependencias municipales?
•

¿Cuál fue el motivo de la comida?”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 26 de gener de 2016 i així consta literalment transcrit com
a resposta a la pregunta número 2, RGE 2532 de 15 de gener de 2016.
8.- RGE núm. 2531, de 15 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Enero de 2016.
En relación al cargo efectuado a la partida 211502 9310 2.226.01.01 “Atenciones
protocolarias y representativas” de las arcas públicas por parte del Sra. Mercè
Perea en fecha 22 de junio de 2015 al restaurante Fira Congress.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
•

¿Con que persona, entidad, empresa o institución quedó para comer?

•
¿Por qué ese encuentro tuvo lugar en un restaurante y no en las
dependencias municipales?
•

¿Cuál fue el motivo de la comida?”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 26 de gener de 2016 i així consta literalment transcrit com
a resposta a la pregunta número 2, RGE 2532 de 15 de gener de 2016.
9.- RGE núm.2533, de 15 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Enero de 2016.
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En relación al cargo efectuado a la partida 211502 9310 2.226.01.01 “Atenciones
protocolarias y representativas” de las arcas públicas por parte del Sra. Mercè
Perea en fecha 23 de junio de 2015 al restaurante cafetería Royal.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
•

¿Con que persona, entidad, empresa o institución quedó para comer?

•
¿Por qué ese encuentro tuvo lugar en un restaurante y no en las
dependencias municipales?
•

¿Cuál fue el motivo de la comida?”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 26 de gener de 2016 i així consta literalment transcrit com
a resposta a la pregunta número 2, RGE 2532 de 15 de gener de 2016.

10.- RGE núm.2536, de 15 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Enero de 2016.
En relación al cargo efectuado a la partida 211502 9310 2.226.01.01 “Atenciones
protocolarias y representativas” de las arcas públicas por parte del Sra. Mercè
Perea en fecha 3 de julio de 2015 al restaurante 25 Rosellas.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
•

¿Con que persona, entidad, empresa o institución quedó para comer?

•
¿Por qué ese encuentro tuvo lugar en un restaurante y no en las
dependencias municipales?
•

¿Cuál fue el motivo de la comida?”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 26 de gener de 2016 i així consta literalment transcrit com
a resposta a la pregunta número 2, RGE 2532 de 15 de gener de 2016.
11.- RGE núm.2541, de 18 de gener de 2016.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Enero de 2016.
En relación a la instancia con número de entrada 47785 en la que se solicita “ver el
expediente de la subvención que se otorgó a la entidad Tres Quarts per Cinc Quarts
el año 2014 por un importe de 15.700 euros” a este concejal le interesa saber:
1.
¿Por qué el Gobierno Municipal ha decidido enseñar sólo los actos
administrativos y no las facturas?
En relación a la instancia con número de entrada 47258 en la que se especifica
“solicito ver las facturas que todas las partes han acreditado para la justificación del
Plan Urban Gornal” de todos los años, a este concejal le interesa saber:
2. ¿Quién fue el responsable de decidir que “todas las facturas” es lo mismo que
un cuadro resumen? ¿Por qué?
Si el Gobierno sabe que, tal como indicó en la comparecencia del 12 de enero, la
adjunta a la dirección de la Oficina de Planes de Acción Territorial, “todas las
facturas se pueden consultar en la Intervención General de este Ayuntamiento”.
3. ¿Quién ha dado la orden de enviar la consulta a un área que no corresponde?
¿Por qué?
4. ¿Qué pretende ocultar la alcaldesa de este plan con fondos europeos?
5. ¿Considera el Gobierno Municipal que este Grupo debe volver a solicitar las
facturas o pretende seguir ocultándolas?
A tenor de la comparecencia del 12 de enero con la adjunta a la dirección de la
Oficina de Planes de Acción Territorial, en la que se compromete a enviar “los
informes de las comisiones de seguimiento” y “los informes anuales realizados” y a
la vista de que aún no los hemos recibido.
6. ¿Por qué no se han enviado estos informes? ¿Hay alguna instrucción política
para que la adjunta a la dirección de dicha oficina no cumpla su compromiso?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 2.541 de data 189/01/2016 i, segons el que
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disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin contestada
en el Ple Ordinari del dia 26 de gener de 2016.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”

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 4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 18, 23 i 28 de desembre de 2015 i 19 de gener de 2016 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.55671, de 18 de gener de 2015.
“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.
Hem vist que L’Ajuntament dedicarà 800.000 Euros procedents de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) contra la pobresa energètica.
Segons ha aparegut en alguns mitjans, aquest fons ja ha començat a aplicar-se
entre els usuaris afectats i en la realització de xerrades informatives.
Al grup municipal d’ERC ens agradaria saber quins són els criteris concrets que
s’apliquen per a que un usuari tingui dret a rebre aquest ajut. En que consisteix
l’ajut I quin import d’aquesta partida de 800.000,- Euros es dedicarà a altres
funcions que no són directament pagar rebuts dels usuaris.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Regidor d’Igualtat i Benestar Social, Sr. Jesús Husillos
Gutierrez, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 55.671 i data 18/12/2015 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el
Ple del dia 26 de gener de 2016, en relació al Programa de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) per a l’atorgament d’ajuts per a la pobresa energètica, dir-vos que
des de la Regidoria d’Igualtat i Benestar Social s’ha establert un procediment per
l’atorgament d’aquets ajuts.
Aquest Programa està inclòs dins del Pla Metropolita de suport a les polítiques
socials municipals; en el cas de L’Hospitalet, disposa d’una dotació econòmica de
813.000 €, que s’afegeix a les aportacions Municipals i cal afegir que és un
programa d’adhesió voluntària per a les companyies subministradores.
L’objectiu és impedir la interrupció i baixa dels subministraments bàsics a les
persones amb manca de recursos econòmics per fer front al pagament dels rebuts.
Els criteris d’accés orientatius a aquest Programa són:
•
Haver rebut un avís de tall de subministrament de llum, gas o aigua, o tenir
un rebut d’aquest subministrament impagat o la previsió d’impagament.
•
Tenir més de 60 anys i ser perceptor de : Pensió mínima de jubilació o
viduïtat, PNC de jubilació – invalidesa, incapacitats permanents .
•
Unitat familiar on tots els membres estan a l’atur.
•
No excedir el màxim d’ingressos bruts anuals per família estipulats pel
Govern per accedir al bo social.
•
I totes aquelles situacions que serveis socials pugui considerar de caràcter
excepcional donant prioritat a les unitats familiars amb infants, gent gran, persones
amb malalties, situació dependència, etc.
Així mateix, des dels Serveis Socials s’aplica un procediment per evitar el tall de
subministres, per impagaments de factures.
El procediment per evitar el tall de subministres és el següent:
•
Les companyies subministradores generen la comunicació del deute
acumulat quan hi ha factures sense pagar i avís de tall de subministrament.
•
En el moment que es produeix, i es comunica als Serveis Socials, aquests
inicien el protocol per evitar el tall del subministrament, mitjançant comunicació a les
companyies.
•
Posteriorment prèvia valoració de la situació individual de cada cas, si
escau, es procedirà a l’elaboració de l’informe de Serveis Socials.
•
Una vegada valorada la situació per part dels Serveis Socials, es procedeix
a la tramitació de l’Ajut econòmic, per l’import de la factura, prèvia presentació de la
documentació requerida.
•
En cas que es detecti una necessitat d’ajut en el pagament d’un
subministrament, però que difícilment hi haurà acumulació de deutes, també es
tramitarà, prèvia valoració dels Serveis Socials.
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A la Seu Electrónica es pot trobar el tràmit on es detallen en el requisits generals
d’accés a aquests ajuts (s’adjunta còpia).
https://seuelectronica.lh.cat/tramits/detallTramit.aspx?18hmrIonfCQnIYqazARD17n
DITUuXNkIoNets2PybYAO7m8qazB
La dotació econòmica per import de 813.000 € es destina íntegrament, al pagament
d’ajuts per pal·liar la pobresa energètica.
No obstant això, el proper dia 29 de gener en la trobada que tenim programada, us
podrem facilitar personalment tota aquesta informació i la que preciseu.
Atentament,”
2.- RGE núm.56504, de 23 de desembre de 2015.
“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.
Atès que s’ha publicat l’Informe de la Sindicatura de comptes de Catalunya num
25/2015 de 16 de desembre de 2015, sobre la contractació administrativa de
l’Ajuntament de L’Hospitalet en l’exercici 2013.
Atès que en les conclusions finals d’aquest informe, es mostren algunes
observacions realitzades durant la tasca de fiscalització de la contractació
administrativa d’aquest ajuntament a alguns aspectes que caldria esmenar, com
ara:
Falten alguns informes que motivin la necessitat de les contractacions.
No s’han inclòs els criteris de valoració i ponderació d’algunes ofertes.
S’ha verificat que en alguns expedients la constitució de la mesa de
contractació no s’ha fet correctament.
No s’ha acreditat algun procés de negociació de les condicions de contracte
on calia.
S’ha excedit el termini de 15 dies en alguns expedients de contractació.
Un expedient es va adjudicar amb un preu anormal, sense l’audiència per a
justificar-ho.
Al grup municipal d’ERC ens agradaria saber les causes de què s’hagin produït
aquests fets observats i si l’Ajuntament pensa esmenar-ho de forma que en els
informes de la Sindicatura pels propers exercicis ja no tornin a aparèixer més
observacions similars.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
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escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Central, Sr.
Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 56504 i data 23 de desembre de 2015 i la
Pregunta Oral en el Ple del 22 de desembre de 2015 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 de gener de 2015, en relació a:
“Atès que s’ha publicat l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya núm.
25/2015 de 16 de desembre de 2015, sobre la contractació administrativa de
l’Ajuntament de L’Hospitalet en l’exercici 2013.
Atès que en les conclusions finals d’aquest informe, es mostren algunes
observacions realitzades durant la tasca de fiscalització de la contractació
administrativa d’aquest ajuntament a alguns aspectes que caldria esmenar, com
ara:
Falten alguns informes que motivin la necessitat de les contractacions,
No s’han inclòs els criteris de valoració i ponderació d’algunes ofertes.
S’ha verificat que en alguns expedients la constitució de la mesa de
contractació no s’ha fet correctament.
No s’ha acreditat algun procés de negociació de les condicions de contracte
on calia.
S’ha excedit el termini de 15 dies en alguns expedientes de contractació.
Un expedient es va adjudicat amb un preu anormal, sense l’audiència per a
justificar-ho.
Al grup municipal d’ERC ens agradaria saber les causes de què s’hagin produït
aquests fets observats i si l’Ajuntament pensa esmenar-ho de forma que en els
informes de la Sindicatura pels propers exercicis ja no tornin a aparèixer més
observacions similars.”
Dir-vos que ens ratifiquem amb les al•legacions presentades a la Sindicatura de
Comptes, malgrat la diferència de criteris que queda palès en el punt 4.2 de
l’informe 25/2015 de la Sindicatura de Comptes.
Cordialment,”

3.- RGE núm.56985, de 28 de desembre de 2016.
“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.
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El Ple de l’Ajuntament va aprovar en el mes d’abril de 2013 iniciar la tramitació del
projecte per a transformar els antics Estudis de l’Òpera del barri Centre en una zona
residencial amb habitatges públics i privats, una superfície comercial i una zona
verda així com un Equipament municipal.
Al grup municipal d’ERC ens agradaria saber quin es el calendari previst per tal
d’executar-ho i si el Govern municipal ha modificat o te intenció de modificar aquest
projecte.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Coordinació i Planificació
Estratègica, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 56.985 i data 28 de desembre de 2015, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de gener de 2016, en relació al
calendari previst d’execució d’una Modificació Puntual de Pla General Metropolità
(PGM) per a desenvolupar l’edificabilitat, amb la creació d’un espai lliure públic de
nova creació, a les finques situades al carrer Francesc Moragas, 20 i 22-28 (antics
Estudis de l’Òpera), al barri del centre de l’Hospitalet, us comunico el següent
En data 30 d’abril de 2013 es va aprovar inicialment, pel Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, la referida Modificació Puntual de PGM, modificació d’iniciativa pública
en conveni amb la propietat, que ostenta el Sr. Joan Boixadera Calabuig a títol
individual i a través de les societats INMOBILIARIA BOLUPI S.L. i INMOBILIARIA
BOJUR S.L.
L’esmentada aprovació inicial va estar exposada al públic des de el dia 28 de maig
de 2013 a 28 de juny de 2013 sens que s’hagués presentat cap al•legació contra
l’edicte i la proposta de planejament que es publicava.
Al no constar cap al•legació ni reclamacions en contra, va quedar automàticament
aprovada provisionalment i, en data 21 de gener de 2014, es va signar el conveni
urbanístic entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i la propietat representada pel Sr. Joan
Boixadera Calabuig.
En data 26 de febrer de 2014 es registra la documentació de la Modificació puntual
de PGM en la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva,
consistent en 3 originals del document tècnic, conveni i còpia de l’expedient
administratiu, a més dels informes preceptius pertinents.
El 2 de juliol de 2014 es rep, per part del secretari de la Comissió de Política
Territorial i d’Urbanisme de Catalunya, la resolució del conseller de Territori i
Sostenibilitat, de data 3 de juny de 2014, pel que s’acorda suspendre l’aprovació
definitiva de la Modificació Puntual de PGM fins la presentació d’un text refós, per
duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional, on s’incorporin
una sèrie de prescripcions.
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Aquest acord es va traslladar a la propietat, per al seu coneixement i
complementació.
Després de varies reunions amb la propietat i els nous representants, donades les
característiques de les esmenes a desenvolupar, així com l’interès públic de
l’actuació i les voluntats expressades per la mateixa propietat, la iniciativa continua
endavant malgrat que la proposta definitiva, en forma de text refós que reculli les
prescripcions, fins la data actual, està encara per ser concretada i presentada en
aquest Ajuntament.
Un cop presentat a l’Ajuntament i comprovat pels serveis tècnics s’haurà de
sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament com a requisit previ a la seva
aprovació definitiva.”

4.- RGE núm. 3052, de 19 de gener de 2016.
“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 del barri de Santa Eulàlia ens han fet arribar la seva queixa sobre
l’estat en que es troba l’entorn de la parada d’autobús núm. 104440 (Santa EulàliaSalvadors) al Carrer de Santa Eulàlia, davant del carrer Gasòmetre.
Aquesta parada està ubicada en un tram de vorera estret. La presència d’una
colònia de coloms en la façana de l’edifici de Can Trinxet i la gran quantitat
d’excrements que durant bona part del dia es van dipositant al terra fa que l’espai
disponible per als usuaris que han d’esperar l’autobús es redueixi molt més encara.
(Adjuntem alguna imatge)
Al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya ens agradaria saber si
l’Ajuntament ja en té coneixement d’aquesta situació i si ha previst alguna actuació
per a resoldre aquest tema.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 3052 i de data 19/01/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 26/01/2016 en relació a: “Diversos veïns del barri de Santa
Eulàlia ens han fet arribar la seva queixa sobre l’estat en que es troba l’entorn de la
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parada d’autobús núm. 104440 (Santa Eulàlia-Salvadors) al carrer de Santa Eulàlia,
davant del carrer Gasòmetre...”
Resposta:
Aquesta parada té uns determinats condicionaments que impossibilitaven una
alternativa. Actualment hi ha en marxa un estudi per a la seva reubicació en
col•laboració amb l’àrea d’EPUS, una qüestió condicionada a la finalització de l’obra
d’edificació que es troba al costat de Can Trinxet i que permetrà traslladar els
contenidors d’escombraries a la part més ampla de vorera adjacent a Can Trinxet.
Quan s’acabin els treballs es procedirà a la reubicació de la parada.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 3 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 19
de gener de 2016 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. 3063, de 19 de gener de 2016.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 26-01-16.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que segons el veïnat, al pas de vianants amb senyalització semafòrica situat al
carrer de la Creu Roja a l’alçada del CAP han estat a punt de produir-se alguns
atropellaments produïts perquè, segons se’ns diu, alguns vianants no respecten la
senyalització semafòrica i perquè els cotxes, al tenir el semàfor verd, no
disminueixen la velocitat al acostar-se al pas de vianants.
Vista la perillositat que suposa aquest fet i que els mateixos veïns han presenciat
alguna frenada d’emergència per evitar atropellar algun vianant.
PREGUNTA
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•
Quines són les actuacions que es pensen dur a terme per tal d’evitar
aquesta situació de risc, tant pels conductors com per als vianants?
•
Quan es pensen dur a terme les actuacions necessàries per solucionar la
problemàtica?
•
Demanem que agents de la Guàrdia Urbana vigilin i controlin aquest punt i
vetllin tant per la seguretat dels vianants com dels conductors fins a trobar una
solució permanent.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per
la Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 3063 i de data 19/01/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 26/01/2016 en relació a: “Atès que segons el veïnat, al pas
de vianants amb senyalització semafòrica situat al carrer de la Creu Roja a l’alçada
del CAP han estat a punt de produir-se alguns atropellaments produïts perquè,
segons se’ns diu, alguns vianants no respecten la senyalització semafòrica...”
Resposta:
Aquesta senyalització semafòrica ja està sent objecte d’estudi per part d’aquesta
àrea i s’han plantejat les solucions amb la regidoria del districte i l’àrea EPUS.
Aquesta adaptació s’executarà amb la remodelació de la plaça de la Sènia, en la
qual es produirà l’adequació d’aquest pas de vianant semafòric.
De moment i per assegurar la visibilitat, s’habilitarà una zona destinada a
l’estacionament de motos amb la seva senyalització horitzontal i vertical
corresponent.
Ben atentament,”
2.- RGE núm.3064, de 19 de gener de 2016.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 26-01-16.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Atès que alguns veïns de la plaça del Repartidor ens han informat del deteriorament
de l’arbrat de la plaça des de la seva reforma.
Donat que l’obra de la reforma integral de la plaça va acabar fa pocs mesos, amb la
incorporació de nou arbrat i el manteniment de part de l’antic.
Vist que els veïns detecten que els arbres estan secs, possiblement per falta de reg
habitual.
PREGUNTA
•
Es pensa dur a terme una revisió/ comprovació de l’estat dels arbres
d’aquesta plaça?
o
Si és que si, quan? Demanem informe de l’estat d’aquests arbres.
o
Si és que no, per quin motiu?
•
El sistema i la periodicitat de reg emprat en la plaça és l’adequat per tipus
d’arbrat?
•
Es duu a terme un reg habitual de l’arbrat de la plaça?
•
Demanem que es comprovi el sistema de reg de la plaça i l’estat actual de
l’arbrat per evitar greuges majors.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 3064 i data 19 de gener de 2016, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 26 de gener de 2016, en relació als arbres de la plaça del
Repartidor, us comunico el següent:
Abans d’iniciar les obres de reforma d’aquesta plaça es va fer una valoració dels
arbres existents per estudiar quins es podien mantenir i quins no. Hem conservat la
Yucca i altres especies i s’estan mantenint adequadament.
Els arbres nous incorporats desprès de la reforma d’aquesta plaça són arbres joves
i tenen programats el reg i manteniment d’acord amb les seves necessitats, per
tant, sí que el sistema i la periodicitat de reg és l’adequat i, l’estat dels arbres és
correcte.
Atentament,”
3.- RGE núm. 3065, de 19 de gener de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
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d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 26-01-16.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer de Rafael Campalans, a l’alçada del número 34-36, hi ha
estacionat un cotxe marca Citroën amb matrícula 2843-CBG (adjuntem foto).
Donat que aquest cotxe, tant pel seu mal estat com pel temps (com a mínim, més
de 6 mesos) que porta estacionat en aquest indret sense moure’s, sembla estar
abandonat.
Atès que l’espai on està estacionat és un dels pocs espais d’estacionament lliures i
gratuïts que existeixen al barri.
PREC/ PREGUNTA
.- Es pensen dur a terme les comprovacions necessàries per esbrinar si aquest
cotxe es troba abandonat?
.- Si finalment es comprova que el cotxe està abandonat, demanem la retirada del
vehicle el més aviat possible.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per
la Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 3065 i de data 19/01/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 26/01/2016 en relació a: “Atès que al carrer de Rafael
Campalans, a l’alçada del número 34-36, hi ha estacionat un cotxe marca Citroën
amb matrícula 2843-CBG (adjuntem foto)...”
Resposta:
El vehicle Citroen, matrícula 2843-CBG, estacionat al carrer Rafael Campalans
núm. 34-36, té iniciat expedient d’abandonament i resta a l’espera de ser retirat, una
vegada completat el procediment administratiu, de la via pública.
Ben atentament,”
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Per part dels regidors del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu, d’acord
amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en
temps i forma 4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
el dia 19 de gener de 2016 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. 3192, de 19 de gener de 2016.
“Khristian Gimenez, 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 , presenta al Registre General la següent pregunta, a
fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Desprès de haver presentat una sol•licitud d’informació mitjançant instancia amb
numero de registre d’entrada 49.019 amb data 9 de novembre de 2015 i no tenir
cap mena de resposta. El grup municipal de CUP-Poble Actiu volem conèixer:
•

Estat del Pla municipal de replantació de l’arbrat de la ciutat.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 3192 i data 19 de gener de 2016, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 26 de gener de 2016, en relació a la replantació de
l’arbrat de la Ciutat, us comunico el següent:
Pel que fa al Pla s’ha tingut en compte l’espècie de la baixa produïda, així com
l’actual Pla director dels espais verds i arbrat viari de la Ciutat i el Pla estratègic de
carrers arbrats. D’acord amb el criteri establert per aquest darrer pla, s’introduiran
noves espècies que produeixin menys problemes d’al•lèrgies i tinguin un
manteniment més assequible. Estava previst replantar 794 arbres entre els mesos
de novembre de 2015 i abril de 2016 i, de moment, s’han replantat 420.
Atentament,”
2.- RGE núm. 3195, de 19 de gener de 2015.
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“Khristian Gimenez, 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 , presenta al Registre General la següent pregunta, a
fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Desprès de haver presentat una sol·licitud d’informació mitjançant instancia amb
numero de registre d’entrada 49.556 amb data 11 de novembre de 2015 i no tenir
cap mena de resposta.
El grup municipal de CUP-Poble Actiu volem conèixer:
•
El projecte de urbanització del nou parc del barri de Sant Josep, darrere del
edifici Migdia 5.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 3195 i data 19 de gener de 2016, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 26 de gener de 2016, en relació al Projecte d’Urbanització
del nou parc del barri de Sant Josep, darrere de l’edifici de Migdia, 5, us comunico
el següent:
D’acord a la seva sol·licitud mitjançant instància amb número d’Entrada 49556 de
data 11 de novembre de 2015, en breu concertarem dia i hora per a la
compareixença corresponent.
Atentament,”
3.- RGE núm.3286, de 19 de gener de 2016.
“Khristian Gimenez, 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, presenta al Registre General la següent pregunta, a
fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
A la moció “INFORMACIÓN A LOS GRUPOS MUNICIPALES SOBRE LA
EJECUCIÓN DE LAS MOCIONES APROBADAS”, aprovada amb data 29 de
setembre de 2015 i presentada pels grup polític del PP i on és van adoptar el
següents acords:
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PRIMERO.- Abrir una sección pública en la página web del Ayuntamiento en la que
se exponga de manera clara y concisa los acuerdos aprobados en Pleno y su
estado de ejecución, para que cualquier persona pueda acceder libremente.
SEGUNDO.- Informar periódicamente a los grupos de la oposición presentes en
este consistorio del grado de ejecución de las mociones aprobadas en este pleno y
que no estén ejecutadas o lo estén parcialmente.
Al grup municipal de CUP-Poble Actiu volem coneixer el grau d’execució dels
acords aprovats: 1 i 2.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la
CUP-Poble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo,
que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que vareu formular verbalment al Ple que es va celebrar el
passat dia 22/12/2015 i a la que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 3.286 de data 19/01/2016 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en
el Ple ordinari que es de 26/01/2016
Resposta:
Em plau informar-li que com vostè ja sap i disposa a la Junta de Portaveus es
presenta l’informe de seguiment de les mocions aprovades al Ple. En aquest
informe es recull el seguiment de les mocions.
Tan mateix, aquest informe està a disposició de la ciutadania al web municipal,
aspecte que s’indica al citat informe.
Ben atentament,”

4.- RGE núm. 3304, de 19 de gener de 2016.
“Khristian Gimenez, 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, presenta al Registre General la següent pregunta, a
fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Desprès de la extinció de Guanyem L’Hospitalet com a grup municipal dins el Ple
de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
El grup municipal de CUP-Poble Actiu volem conèixer:
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•
Quina serà la composició dels membres del Consell d’Administració de la
Farga”

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’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr.
José M. García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 0073 i data 19 de gener de 2016, i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 de gener de 2016, en
relació a la composició dels membres del Consell d’Administració de La Farga, SA,
l’informo:
Que la composició del Consell d’Administració de la Societat Municipal La Farga,
GEMSA és va determinar per acord de la Junta General en data 2 de juliol del 2015,
i que la modificació de la seva composició, caldria un nou acord de la Junta General
que haurà de comptar amb els suports normativament establerts.
Atentament,”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ha finalitzat el debat, no hem acabat, passem al punt de precs i preguntes,
Sra. Secretària, és així? Hi ha algun prec, alguna pregunta? A veure, comença el
Sr. Giménez de CUP-Poble Actiu.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres hem presentat en aquest Ple, com venim fent fins ara, hem presentat
quatre preguntes, un parell d’elles, les dues primeres, relacionades amb dues
instàncies que vam presentar durant el mes de novembre passat, una en relació al
projecte d’urbanització del nou parc del barri de Sant Josep, ubicat darrera de
l’edifici de Migdia, la qual ens han donat avui, ens han contestat que ens donaran
cita, des de l’11 de novembre, avui ens han dit que ens donaran cita per veure.
Bé, la següent per conèixer..., i aquesta la vam demanar el 9 de novembre de l’any
passat, per conèixer el pla de replantació, el Pla Municipal de replantació de l’arbrat
de la ciutat, i ens han fet una resposta explicativa que pot estar bé, però el que vam
demanar nosaltres era veure el Pla i tenir-ne una còpia. Bé, en parlem.
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La tercera ens l’han contestada, és simplement per saber de la moció aprovada el
29 de setembre del 2015, “para la información a todos los grupos municipales sobre
la ejecución de las mociones aprobadas”, ens han explicat que ens donen, als
grups municipals, cada tres, quatre o sis mesos, ens donen una relació de cóm està
el seguiment de les mocions, jo vull recordar que la moció que es va aprovar en
aquest Ple al setembre deia, com a primer acord: “Abrir una sección pública en la
pàgina web del ayuntamiento, en la que se exponga de manera clara y concisa, los
acuerdos aprobados en el Pleno y su estado de ejecución, para que cualquier
persona pueda acceder libremente.” Y segundo: “Informar periódicamente a los
grupos de la oposición, presentes en este Consistorio, del grado de ejecución de las
mociones.” Això podria ser, podria estar inclòs en allò que ja es fa, que és fer un
recull de les mocions aprovades cada tres, quatre o sis mesos, però el primer que
és anar-les publicant periòdicament desprès de cada Ple, estaria molt bé, que crec
que és el que vol dir aquest primer acord, això ni es fa, ni surt a la resposta que ens
han fet.
I, per últim, la quarta pregunta, bé, està relacionada amb la inclusió dins de..., està
relacionada amb que desprès de l’extinció del grup municipal de Guanyem
l'Hospitalet dins del Ple, el grup municipal de la CUP-Poble Actiu volem conèixer
quina serà la nova composició del membres del Consell d’Administració de La
Farga, tenint en compte que es va acordar aquí que en formarien part representants
dels grups municipals amb més d’un regidor, per tant, ni Convergència i Unió, ni
nosaltres, formem part, i que ara mateix un dels consellers de La Farga no forma
part de cap grup municipal del Consistori. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, qui més havia demanat? Sí, Sr. Coque García.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, jo volia preguntar si l’equip de govern és conscient dels assentaments o
persones que estan vivint en cotxes i furgonetes a l’aparcament que hi ha entre
avinguda Catalunya i les vies del tren, on està el parc aquell al final del carrer Teide,
hi ha un aparcament, i bé, han estat allà amb bombones de butà i del perill que
suposa, doncs això un assentament d’aquest tipus i manipulant bombones de butà.
Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part de la Sra. González.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
El día 24 de noviembre se aprobó por unanimidad del Pleno, una moción sobre el
tema de los refugiados, sobretodo del tema de Siria. Y luego después también hubo
una exposición pública en el Centro Cultural de Bellvitge, con toda una serie de
medidas que tenía preparadas el equipo de gobierno, digamos, para acoger a estos
refugiados. Cada día es más dramática la situación que están viviendo y cada día
hay más ahogados, hoy había un anuncio en el periódico que daba hasta terror,
que era que había 360.000 niños en riesgo de morir ahogados en la huída. Yo
quisiera saber, quisiéramos saber, en qué estado están las diligencias o las
gestiones que se hayan hecho con el gobierno central, para poder acoger aquí a
personas refugiadas que vienen huyendo de todas estas guerras, y si no se han
hecho, pues que se haga todo lo necesario para instar al gobierno a que tengamos
preparadas las medidas para ser acogidos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna qüestió més? Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, fa dos mesos es va aprovar ja una moció que ordenava actualitzar el Pla
Director de la Bicicleta, s’ha complert el termini, volíem saber cóm està aquest
tema, perquè no hem rebut cap notícia sobre el compliment d’aquesta moció i el
termini ja està exhaurit.

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

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, queríamos información del balance, si puede ser, del ayuntamiento, de la
empresa, de todo el proyecto de la pista de hielo de La Farga, pues un balance, el
que haya, que La Farga como correspondiente…, como espacio y como empresa
municipal que participó en el proyecto, un informe, un balance al respecto.
Luego también queríamos situar cómo están los acuerdos de la moción sobre
medios de comunicación, en qué estado está, se habla de unos términos y en qué
situación está. La situación de Ana Esteve y de la directora de los medios, de la
constitución de los consells executius de programació, del consell assessor, etc,
doncs volem saber en què punt està.
I bé, a col·lació del que deia el company, hi ha una altra situació de gent que està
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vivint al carrer, dins d’una finca o d’una pastilla allà a la plaça Europa, al davant de
l’edifici de Puig, doncs també hi ha una...no sé si està identificat, serveis socials i
demés.
I després un prec, si pot ser, Alcaldessa, intentar que les respostes arribin amb una
mica més de temps, perquè si arriben mitja hora, vint minuts, abans de començar el
Ple, és molt complicat poder donar solucions a alguns temes, que no és per una
altra qüestió, sinó solucions concretes. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs a veure, prenem nota de tots els temes que heu plantejat,
evidentment hi ha coses que podem contestar de forma immediata, perquè en fi,
són clares, hi ha d’altres que possiblement requereixen..., no sé si per exemple el
tema de La Farga ja hi ha, també avanço, en el tema de La Farga suposo que el
que demana és un balanç, en tot cas, econòmic.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Econòmic i un element que per nosaltres és important, el tema energètic, que és
una qüestió que està...

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí, podem fer un balanç entre el que significa l’ingrés i ja li dic que de despesa
les arques municipals no han posat ni un euro, igual que no ho posem a cap...

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
O què hem rebut.

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí, hem rebut, en tot cas, el balanç ja li dic que és positiu, perquè La Farga s’ha
llogat i, a partir d’aquí, s’han emès els rebuts corresponents i no hi ha cap
problema, no sé si ja ho tenen, si ja han fet totes les facturacions o encara els hi
queda per facturar alguna cosa, però...
Respecte del tema dels refugiats, perquè és un tema, en fi, d’actualitat, a veure,
nosaltres dir-li a la Sra. Ana González que evidentment ho tenim tot preparat i que,
a més a més, sabeu que no fem això des de l’ajuntament exclusivament, que hem
comptat i que està tot preparat perquè sigui Creu Roja l’entitat que realitzi aquestes
gestions. Tan bon punt arribin aquestes persones, la gestió ja està planificada i, per
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tant, això ho sap la Generalitat de Catalunya, ho sap l’Estat i, per tant, en fi, com a
ciutat estem preparats. El que passa a l'Hospitalet és el mateix que passa a tota la
resta de ciutat i pobles, diguéssim, del país, per tant, no és un tema de voluntat,
nosaltres ho hem dit per activa i per passiva, que estem preparats i que tot està en
marxa.
La resta de temes, prenem nota dels comentaris dels assentaments i, en fi, posem
fil a l’agulla, ja donarem totes les explicacions, i de la resta també farem una
contesta per escrit.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Respecte del tema de l’informe de les mocions, està publicat a la seu electrònica, a
la part del Ple, al final de tot està l’informe semestral, des de finals de novembre.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, en tot cas, jo crec que val la pena, tal i com hem comentat a la Junta de
Portaveus, hi ha molts temes tecnològics que possiblement no tots els regidors
tenen la seguretat o saben exactament on estan les coses, jo crec que valdria la
pena, si no estan penjades, doncs en fi, ja donarem les explicacions, però si ja hi
és, doncs potser un no sap on ha de clicar, ho parlàvem aquesta tarda pel tema de
l’agenda, parlem, en tot cas, de tots els temes que tinguin a veure amb l’accés a la
informació, per evitar preguntes i mocions en aquest sentit.
Si no hi ha res més, ara sí aixecaríem la sessió. Bona nit.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

