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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 10/2016
Data: vint-i-cinc d'octubre de dos mil setze
Hora: 17.05h fins 24.00h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

Constatada l‟existència del quòrum previst a l‟article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d‟abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d‟abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s‟entra en l‟examen i debat dels assumptes
relacionats a l‟Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 27 DE SETEMBRE DE
2016 I EXTRAORDINÀRIA D’11 D’OCTUBRE DE 2016.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació als esborranys de les Actes
corresponents a la sessions ordinària del dia 27 de setembre de 2016 i
extraordinària d‟11 d‟octubre de 2016, es pregunta si existeix alguna objecció i no
assenyalant-se cap, s'aproven dites Actes 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
Benvinguts al Ple ordinari del mes d‟octubre, Sra. Secretària quan vulgui pot donar
lectura 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
Molt bé, ara abans del posicionament, el Sr. Brinquis vol explicar una mica el punt
de pressupost.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. El punt número 14 del Ple, presentem un pressupost de
236,4 milions d‟euros, que es destina el 69,43% de la despesa a assignar més
recursos a actuacions prioritàries del Pla d‟Actuació Municipal, destinades a la
reactivació econòmica i l‟ocupació, les polítiques d‟inclusió social, educatives,
culturals i ambientals, apostant per la convivència i la participació.
Si veiem la situació econòmica-financera per elaborar el pressupost, podem dir que
des de l‟aprovació de la Llei orgànica d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, per poder mantenir el compromís amb els drets socials d‟aquest govern,
l‟Ajuntament no pot fer créixer la seva despesa corrent per sobre de 2,2%, si vol
passar aquest límit ha d‟augmentant la pressió fiscal, no pot tenir un rati
d‟endeutament per sobre del 75% i ha tancar els seus comptes amb superàvit i
estalvi net positiu. La liquidació ja presentada del pressupost 2015, mostra unes
comptes sanejades i solvents.
Si veiem els compromisos de les altres administracions podem dir que pel que fa a
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les aportacions previstes per l‟Estat, les hem de fer sota criteris de prudència, per
tant, durant el 2017 es manté la reducció d‟aportacions que ens va fer al 2016 i que
van suposar 1,8 milions d‟euros menys de la participació en els tributs de l‟Estat en
referència al 2015, en total hem previst una aportació de 71,5 milions d‟euros. Igual
que va passar amb l‟exercici 2013, creiem que tampoc se‟ns ha calculat bé la
liquidació dels tributs de l‟exercici 2014 i, per tant, també els hi reclamarem.
Pel que fa a les aportacions de la Generalitat, hem de començar dient que el deute
reconegut pendent de pagament per part de la Generalitat de Catalunya, puja a
data d‟avui a 5,5 milions d‟euros. Malgrat això, es preveu un augment d‟aportacions
de la Generalitat derivades del Nou Contracte Programa de Serveis Socials,
bàsicament per la incorporació del primer grau de dependència i l‟ampliació de les
teleassistències. En total preveiem una aportació de 7,7 milions d‟euros.
La Diputació de Barcelona preveiem que mantingui les seves aportacions, tant de
l‟àmbit dels serveis socials bàsics, les teleassistències i les escoles bressol, com en
l‟apartat de finançament de les inversions, arribant gairebé als 3,5 milions d‟euros.
Finalment, també l‟Area Metropolitana de Barcelona manté les aportacions per al
finançament del Pla d‟Inversions Municipal 2016-2019, amb gairebé 9,6 milions
d‟euros.
I amb aquests antecedents i en un context de feble recuperació econòmica, us
presentem una proposta de pressupost que, amb l‟increment dels ingressos propis
derivats del creixement econòmic i de l‟estalvi generat per la reducció del volum
d‟endeutament i dels tipus d‟interès, permet mantenir les polítiques públiques locals
i assegurar la prestació dels serveis públics.
El pressupost municipal de 236,4 milions d‟euros, és un pressupost que
s‟incrementa en 12,3 milions d‟euros respecte a l‟any anterior, fruit de l‟augment de
la despesa corrent que creix en 6,1 milions d‟euros, per tant, es mantenen i amplien
serveis públics, i de l‟augment de les inversions en 6,2 milions d‟euros,
contemplades en l‟anualitat del 2017 del Pla d‟Inversions Municipal.
El principal destí de l‟ampliació de la despesa en serveis públics són: 2,6 milions
d‟euros d‟increment de dependència; 333.000 euros del Pacte Local per l‟Ocupació;
de 237.000 euros per la sisena hora d‟anglès; de 200.000 euros del districte
cultural; els 323.000 de la millora de mobilitat; els 200.000 euros dedicats al
civisme; i els més de 220.000 euros per promoció cultural i accions de les entitats
culturals i esplais de la ciutat.
Anem a l‟estructura dels ingressos, en termes generals podem dir que la base fiscal
més important pel nostre municipi són els ingressos propis, els que recaptem entre
els ciutadans i ciutadanes de l‟Hospitalet, són el 60%, augmenta en un 1% respecte
de l‟any passat i d‟aquest el més important és l‟IBI que representa el 55,66%.
Es proposa augmentar la recaptació baixant la pressió fiscal a les famílies, reduint
l‟IBI residencial un 0,50% respecte dels anys anteriors, amb la decisió de reduir-lo
progressivament fins arribar al 2% en aquest mandat. No es faran actualitzacions
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dels valors cadastrals.
L‟IBI econòmic, que són els usos de magatzem-estacionament, oci-hosteleria,
industrial, comercial, oficines i edifici singular, augmenta un 3%. També es
modifiquen alguns dels topalls dels valors cadastrals mínims als que se‟ls aplicarà
aquest tipus diferenciat, per sota d‟aquests imports s‟aplicarà el tipus general.
D‟acord amb la llei general tributària només podem aplicar l‟IBI diferencial al 10%
dels càrrecs més alts i de cada ús. I això és el que hem fet per aquest 2017.
La resta d‟impostos mantenen el tipus tributari i no es modifiquen. Es mantenen la
progressivitat amb les bonificacions de l‟IBI per les vivendes de protecció oficial i les
famílies nombroses. Es mantenen les bonificacions d‟atracció econòmica
vinculades a l‟activitat cultural i les indústries creatives per a l‟IBI, l‟IAE i l‟ICIO, i
s‟amplien la tarificació verda en l‟Impost de Vehicles i les tarifes dels aparcaments
per als vehicles híbrids i sense emissions.
Pel que fa als preus públics i les taxes, augmenten un 2% de mitjana per millorar el
grau de cobertura del cost dels serveis, tal com fixa la llei d‟hisendes locals. Però,
malgrat l‟increment, per tal de proposar elements de progressivitat fiscal, les taxes
dels quioscos i vetlladors, de les zones blaves i verdes d‟estacionament,
d‟elaboració dels informes d‟arrelament social, de reagrupament i permís de
residència, i de matrimonis civils, es mantenen congelades.
Segueix, com en anys anteriors, congelada la taxa del cementiri municipal. Pel que
fa als preus públics, es mantenen congelades les tarifes dels serveis d‟ajuda a
domicili i menjador social, servei d‟escoles bressol i menjador escolar, del servei de
podologia i dels serveis vinculats als aparcaments municipals.
I, finalment i amb la voluntat de poder incloure un tractament de progressivitat de
l‟IBI en aquells col·lectius que no ens permet la Llei Tributària, és a dir, famílies
monoparentals, famílies nombroses o famílies no nombroses, es manté el règim
d‟ajuts a les persones amb escassa capacitat econòmica, per fer front al pagament
de l‟IBI de l‟habitatge habitual i la dotació econòmica del 2016 que es va
incrementar en un 122%.
Per acabar doncs amb la presentació dels ingressos, el que podem destacar per a
l‟any vinent és que augmentem els ingressos propis reduint la pressió fiscal sobre
les famílies, i vull recordar que el nostre municipi tant en pressió fiscal, com en
esforç fiscal, està entre els 5 darrers municipis de més de 200.000 habitants a nivell
d‟Espanya, i entre els 3 darrers dels municipis més grans de Catalunya.
Millorem i ampliem la progressivitat fiscal i la tarificació verda, avancem en
politiques fiscals redistributives, incentivem fiscalment i protegim les noves activitats
culturals, històriques i artístiques, i ens sensibilitzem amb els col·lectius més
desafavorits amb les bonificacions i ajuts per l‟IBI.
Referit a l‟estructura de la despesa, pel que fa al 2017, l‟increment més important
del capítol 1 és la dotació d‟un futur increment dels sous dels funcionaris municipals
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en un 1%. Si entrem a analitzar els principals destins de la despesa municipal,
podem dir que el 69,4% dels recursos municipals, són 164,14 milions d‟euros que
es destinaran al benestar comunitari, a la prestació de serveis a les persones i al
desenvolupament econòmic i foment de l‟ocupació, amb un increment de 12,26
milions d‟euros que representen un increment del 8,07% en relació al exercici 2016.
El 23,34% a deute públic, que són interessos i amortització de deute. El 7,23% a
serveis de caràcter general.
D‟aquestes magnituds m‟agradaria destacar on estan els principals increments del
pressupost. En benestar comunitari, medi ambient i habitatge i urbanisme el 2,39%;
en seguretat, convivència i civisme, i la mobilitat ciutadana el 11,72%; serveis
socials, promoció social i foment de l‟ocupació el 17,95%, on hi ha temes con
serveis socials, igualtat i LGTBI, assistència a persones dependents i foment de
l‟ocupació; serveis a les persones el 9,46%, que és salut pública, educació, cultura,
joventut i esports; desenvolupament econòmic el 13,7%; relacions amb els
ciutadans 16,16%, aquí hi partides com participació ciutadana, transparència,
govern obert, comunicació, ampliació de la ràdio digital i xarxes socials, i l‟atenció
als ciutadans; manteniment dels serveis generals de l‟Ajuntament el 8,72%.
I, d‟altra banda, el segon creixement més important del pressupost és en la dotació
de l‟anualitat 2017 del Pla d‟Inversions Municipal, que ara no reproduiré ja que
tenen tota la informació des del passat 26 de setembre.
Per acabar, recordar que el pressupost del 2017 assigna els recursos disponibles
d‟acord amb les prioritats del Pla d‟Actuació Municipal i del Pla d‟Inversions
Municipals 2016-2019. Garanteix la prestació de polítiques de cohesió social i els
drets dels ciutadans; contribueix a la recuperació econòmica i l‟ocupació; fa de
l‟espai públic un lloc segur, compartit, net i endreçat, un espai per a la convivència i
el civisme; avança en la millora de la qualitat democràtica, amb eines com la
transparència, la participació ciutadana i el retiment de comptes.
Aquest pressupost recull propostes de tots els departaments de l‟Ajuntament, les
necessitats que ens han fet arribar els Consells de Districte i també els acords i
compromisos amb els grups polítics i el govern, que han pres durant aquest 2016.
Uns pressupostos de suma amb la voluntat de fer una ciutat millor per als nostres
ciutadans i ciutadanes per al 2017.
Per tot l‟anterior, sol·licito el vot favorable o una abstenció raonada dels grups
polítics que conformen aquest Consistori, amb la voluntat de sumar propostes i
millorar-lo durant la seva execució.
Agrair, per últim, als departaments de l‟Ajuntament el seu esforç i treball per
presentar un projecte de pressupost com el que ara sotmetem a votació i,
especialment, als companys i companyes del Servei de Programació i Pressupostos
que, com cada any, s‟han esforçat per complir les exigències dels tràmits d‟aquest
expedient de pressupost. Moltes gràcies.

…/…

6

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)
Bona tarda a tothom, gràcies Alcaldessa. Em dono per assabentat del punt 1 i 2,
respecte del punt 3, que és el del nomenament del director de mitjans, un cop llegit
l‟informe del Consell Consultiu, votaré en contra.
A favor del número 4, sí que vull destacar que amb aquesta nova delimitació
guanyaríem un espai ampli de la nostra llera del riu Llobregat, que avui en dia no
tenim, un espai necessari per apropar als nostres veïns i veïnes al riu i per poder
desenvolupar activitats amb entitats i centres educatius. De fet, aquest nou espai és
el que utilitzàvem habitualment per celebrar el Dia Mundial de l‟Aigua o d‟altres
activitats que realitzem durant l‟any, tot i no estar dins del nostre terme municipal.
Crec que seria una bona notícia aquesta nova delimitació i ens permetria realitzar
nous programes d‟activitats, relacionades amb el mediambient, esports o salut
pública, d‟una forma molt més natural i molt més permanent també.
Votaré a favor també del número 5, crec que és una instrucció necessària per fer
més comprensible el Ple i esperem que el nou Reglament que s‟està redactant,
corregeixi de la mateixa forma l‟encaix dels regidors no adscrits en el funcionament
del Ple, ja que aquest actual presenta mancances al respecte, sobretot en el dret
fonamental a la participació en igualtat de condicions.
Respecte dels altres punts, del 6 al 16 a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, bona tarda. Em dono per assabentada del punt 1 i 2, a favor del 4 al 16, i
referent al 3, votaré en contra vist que l‟informe del Consell Consultiu i Assessor és
desfavorable i per coherència amb aquest òrgan voto en contra.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom. Ens donem per assabentades dels punts 1 i 2, votarem en
contra del punt 3, a favor del quart i del cinquè, votarem en contra també dels tres
següents, del sisè, setè i vuitè, i ara explicarem una mica el per què. Ens
abstindrem en el novè i en el desè punt, també en l‟onzè, votarem a favor del dotzè
i del tretzè, ens abstindrem en el catorzè, votarem a favor del quinzè i del setzè.
A veure, en relació al tercer punt, l‟acord relatiu al nomenament del director de
mitjans de comunicació municipals, ens refermem, des d‟aquest grup municipal,
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amb el posicionament conjunt, fet per tots els grups municipals de l‟oposició el
passat mes d‟octubre de 2015. Un any després, arriba al Ple aquest acord per a la
consideració dels grups municipals, es tracta d‟un tràmit més dins del procediment
establert al propi reglament dels mitjans de comunicació municipals, necessari per
tal de continuar amb el desenvolupament de la moció aprovada per tots els grups
de l‟oposició ara fa tot just un any. Per tant, essent coherents amb el nostre
posicionament des del primer dia a l‟Ajuntament, votarem en contra del
nomenament del director de mitjans de comunicació municipals proposat.
En relació al punt 6, l‟acord relatiu a admetre a tràmit la sol·licitud efectuada per la
mercantil CORP, de revisió d‟ofici de l‟apartat segon de la clàusula 2c, bé, aquest
punt parla, bàsicament, de l‟edifici Mistral i ens agradaria portar al Ple alguns titulars
de premsa sobre aquest edifici, dels últims 2 anys.
El Punt Avui, per exemple, al febrer de 2014, titulava “L'Hospitalet sedueix amb la
cultura, la recuperació de l'antiga nau Mistral, ara com a fàbrica de creació, engega
el projecte que reunirà al municipi la cultura i les arts en un districte potent.”
La Vanguardia, al maig de 2014, deia: “La nave Mistral estrenará antes del verano
el naciente distrito cultural de L'Hospitalet.” I dins de l‟article també deia: “Más de 25
creadores ya se han interesado por el proyecto. Contará, de inicio, con 1.500 libros
de la Fundació Miró y el jazz de La locomotora Negra. El creador de la Nau Ivanow,
Xavier Basiana, exporta su modelo de éxito, basado en no coartar la creatividad.”
I també farem referència a un bon article de LH Digital que resumeix prou bé tota la
història, del març d‟aquest any, deia així:
“El projecte de l'antiga fàbrica-nau Mistral queda en no res, dos anys després.
Havia de ser la primera pedra del nou Districte Cultural de L'Hospitalet. Fa tot just
dos anys que l‟Alcaldessa de la ciutat anunciava en una conferència que l‟antiga
fàbrica Mistral seria un centre de creació artística i la primera pedra del Districte
Cultural. Ara L‟Ajuntament, es desvincula del projecte per tractar-se d‟un conflicte
entre privats.
L‟antiga fàbrica Mistral finalment no serà un centre de referència dins del nou
Districte Cultural de la ciutat, lluny queden la inspiració en la Nau Ivanow i l‟any
sencer que el seu impulsor Xavier Basiana, ha treballat en aquest projecte.
L‟Ajuntament, que ha declinat fer declaracions –en aquell moment al març d‟aquest
any- se‟n desvincula ja que considera que es un afer entre privats.
El Banc Santander és el propietari de l'edifici Mistral, des del moment que la
immobiliària que ho gestionava va entrar en concurs de creditors. El Santander és
la mateixa entitat bancària que també s'ha negat –en aquell moment, al març
d‟aquest any- es negava a cedir els seus pisos buits a l'ajuntament.
De la seva banda, Xavier Basiana, l‟impulsor del projecte, afirmava que “va ser
l‟Ajuntament que em va explicar que en el darrer moment el Banc de Santander va
tenir por que aquest edifici comencés a tenir vida, perquè si es convertia en un
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espai cultural potent, seria difícil després recuperar la meva inversió, la seva
inversió, el Santander”.
Sense la cessió de la Mistral, les inversions que es van fer per acondicionar l'interior
i que es van pagar gràcies a un patrocinador que va buscar el propi Ajuntament, no
han servit per res. Pocs mesos després Basiana va trobar una altra fàbrica
abandonada a Barcelona, i és allà on va engegar el seu projecte finalment. Això sí,
també deia, afirmava que li agradaria col·laborar en la posada en marxa de l'antiga
fàbrica Cosme Toda, al costat de la Mistral, que sí que passarà, sí que ha passat a
ser un edifici municipal. Aquest és un altre projecte del Districte Cultural que també
es va anunciar en aquella conferència de fa dos anys.
Com es desprèn del relat d‟aquests dos últims anys que hem llegit, aquest seria un
dels perills, al nostre entendre, més clars i evidents de posar en mans,
constantment, d‟agents privats, el desenvolupament urbanístic i social de la nostra
ciutat. L‟Edifici Mistral havia de ser un dels pilars del projecte, encara avui
inexistent, del futur Districte Cultural. ¿Ens hem de refiar d‟agents privats com el
Santader o la promotora Immobiliària CORP, que ara reclama la supressió d‟una de
les clàusules del conveni que en el seu moment va subscriure amb l'Ajuntament?
Per nosaltres no.
Aquesta clàusula deia que a canvi de la requalificació del sòl de l‟edifici Mistral,
d'industrial a urbanitzable, l'Ajuntament rebria vuit pisos com a permuta, ara la
constructora presenta contenciós legal, perquè diu que allò que va signar, ara li
sembla abusiu. Aquest és el tipus de valor afegit que aporten aquest tipus d‟agents
privats: bancs, promotores immobiliàries, multinacionals, fons d‟inversió, etc, als
projectes urbanístics, socials i culturals.
En relació al punt 7, mantindrem el nostre posicionament, com en anteriors
ocasions, continuem considerant que el projecte, per ubicar una mica, el projecte de
modificació puntual del Pla General Metropolità a Sanfeliu, no ha comptat amb
l‟aprovació de totes les veïnes afectades i no ha tingut en compte aquestes veus
contràries a la modificació puntual del PGM, a Sanfeliu. Continuem votant en
contra.
En relació al punt 8, hi votarem també en contra de nou, tal i com vam fer fa uns
mesos, quan ens van portar la proposta inicial al Ple, d‟aprovació provisional del Pla
Especial per a la implantació d‟establiments destinats a clubs socials privats i
associacions de consumidors de substàncies legalment permeses, que puguin
generar dependència, a l'Hospitalet, tornarem a votar en contra.
En relació al punt 9 i 10, per a la concessió de medalles d‟honor de la guàrdia
urbana, un dels objectius de la CUP Poble Actiu dins les institucions, ha estat ben
clar des del principi de la legislatura, seria fomentar la cultura de la participació
política, com a instrument per a la transformació social i l'aprofundiment democràtic.
És per aquest motiu que no vam participar de les propostes, ni de les votacions a
les Distincions Ciutadanes, fa uns mesos, i tampoc ho farem ara a la concessió de
medalles d‟honor de la guàrdia urbana.
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La concessió d‟aquestes medalles ens planteja molts dubtes. Qui escull les
distincions? Ho fan a la pròpia Àrea de Seguretat? En aquest cas, els grups
municipals només ratifiquem la decisió? No tenim cap altre paper? I quin és el
paper dels veïns en tot això? Sembla que cap. Aquest no és el nostre model de
participació, sens dubte. Perquè les condecoracions no es fan extensives a la resta
d‟àmbits professionals, a d‟altres àmbits? Quan condecorarem, per exemple, a qui
dedica la seva vida, de forma remunerada o no, a les tasques de cura? Quan
condecorarem a qui amb el seu esforç és capaç de dur a terme les tasques
domèstiques de criança, per exemple, i a sobre conciliar la seva vida laboral?
Entenem que aquestes condecoracions podrien tenir un veritable valor si sorgissin
de propostes ciutadanes i fossin votades per les veïnes de la ciutat, en comptes de
ser proposades per l‟Àrea de Seguretat i ratificades pels grups municipals. Encara
que estem en contra del model actual de concessió de medalles de la guàrdia
urbana, ens abstenim de la votació, tal i com vam fer ja l‟any passat, perquè volem
deixar clar que no tenim res en contra de cap de les persones o col·lectius concrets
que reben aquesta distinció el present any. Tot el nostre respecte cap a ells i cap a
la seva feina.
Per últim, els últims tres punts, sobretot el 13 i el 14, que votem 13 en contra, ens
manifestem contraris al nombre de personal eventual, assessors i assessores,
d‟aquest Ajuntament i del cost total d‟aquests treballadors, de gairebé 1 milió
d‟euros. Per ser més exactes, 938.795, amb aquest augment de l‟1% que ens
presenten ara. Són 24 treballadors i treballadores que el volum del seu cost total de
sou és això, gairebé 1 milió d‟euros.
L‟aprovació inicial en relació als pressupostos, l‟aprovació inicial del Pressupost
General per a l‟exercici 2017, del règim retributiu i de la plantilla del personal al
servei de l‟Ajuntament, és un tràmit indispensable per tal que no es prorroguin els
pressupostos del 2016. Aquest tràmit ens permet plantejar-hi esmenes, per això ens
abstenim ara. No volem deixar de comentar algunes de les idees o propostes que
presentarem, que aniran en la següent direcció.
No veiem en la proposta de pressupost del Govern actual, cap avenç en treure al
carrer els pressupostos, per tant, ens mantenim en els nivells de participació i
transparència, respecte a l‟elaboració dels pressupostos d‟aquest 2017, exactament
iguals que en l‟exercici anterior. Seguim trobant excessius els imports d‟algunes
partides, com per exemple subministraments, materials i estudis diversos, amb un
import aproximat d‟uns 83 milions d'euros, un 35% del pressupost total.
A tall d'exemple i només perquè serveixi d‟exemple, proposarem increments a
determinades partides, les quals considerem imprescindibles i també considerem
infra-pressupostades en la proposta que ens presenta el Govern, com ara podria
ser educació i cultura, que suposen un 5,03% i 4,64%, respectivament, del
pressupost total.
I fins aquí, gràcies.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, ens donem per assabentats del punt 1 i del punt 2, votem en contra del punt 3,
com ja...independentment de l‟informe del Consell Consultiu i Assessor, ja vam
manifestar en el seu dia que el procediment per escollir el director de mitjans no era
el que creiem més adient, tal i com es va desenvolupar, votem que no, votem en
contra. Votem a favor del punt número 4, quant a la delimitació del terme municipal
de l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà, veiem amb bons ulls sobretot una part que
es recuperarà per l‟Hospitalet, que és el carrer Famades, un carrer, pels que viuen
en aquest barri, per les discoteques i per moltes coses, però hi ha com una espècie
d‟avinguda que és com un parc, que desgraciadament estan en mans de Cornellà
tenia moltes problemàtiques, quan trucaves per atendre qualsevol problemàtica, la
gent trucava a l‟Hospitalet i, evidentment, no era de l'Hospitalet i, per tant, espero
que quan ho recuperem, des de l‟equip de govern se li doni el tractament de millora
i sobretot de neteja, de vetllar pel civisme i que allò sigui realment, doncs formi part
de l'Hospitalet, com de fet ja ho és simbòlicament, perquè està ocupat pels
ciutadans de l'Hospitalet.
Quant a...a favor del número 5, a favor del 6, 7 i 8, a favor del 9 i 10, a favor de l‟11,
12 i 13, en contra del 14, i ho explicarem.
Volem iniciar el nostre posicionament sobre l‟aprovació inicial del pressupost
general, fent constar que, un cop més, ens trobem davant d‟un pressupost que ja
neix “dat i beneït” i que es presenta a la resta de grups polítics que formem el
Consistori, pocs dies abans del Ple municipal, on aquest entra a debat. Aquesta
manera de fer, obliga a la resta de grups polítics a ser només uns simples
espectadors d‟aquest pressupost, ja que en cap moment se‟ns ha donat la
possibilitat de participar constructivament en la seva elaboració. Cal ressaltar el poc
marge de maniobra que tenim, doncs només hem pogut disposar de poc temps per
realitzar l‟anàlisi exhaustiu que en aquest àmbit es mereix.
Dit això, anem al detall i parlem en la manera com es pensen gestionar els recursos
públics de la ciutat. Primerament, volem insistir en la necessitat d‟incorporar una
comptabilitat analítica als pressupostos de la ciutat. Creiem, que una ciutat de la
mida i de la importància de l‟Hospitalet, es mereix poder saber exactament en què i
cóm es gasten els diners públics. Si existeixen mecanismes per fer transparent el
nostre pressupost, fem-los servir, si podem millorar la nostra manera de gestionar,
fem-ho.
En segon terme, volem creure que el pressupost que ens presenten, neix, entre
d‟altres coses, d‟una bona previsió, i esperem que a finals d‟any no haguem de
comprovar que, un cop més, la foto final del pressupost, la seva liquidació, poc té a
veure amb la foto d‟inici de curs, ja que un bon nombre de modificacions de crèdit
s‟han encarregat de desvirtuar-la. I sí, sabem i comprenem que les modificacions de
crèdit són, a vegades, necessàries, el que critiquem és l‟ús d‟aquestes com a
pràctica més que habitual, com a mecanisme per solucionar la manca de previsió
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del pressupost.
Per una altra banda, i ja anant una mica més a l‟entrellat, en l‟àrea de despesa 2,
respecte l‟exercici 2016, veiem que hi ha un augment del 29‟24%, un increment que
s‟explica en gran part gràcies a les aportacions d‟altres administracions, entre elles,
la Generalitat, i que van destinats a les persones dependents de la nostra ciutat, fet
que ens agrada. Però continuant analitzant aquesta partida, veiem amb
preocupació que el foment de l‟ocupació, des de la vessant social, no s‟augmenta
gens ni mica, quan des del nostre punt de vista hauria de ser una de les prioritats, ja
que la forma de sortir de la greu situació d‟algunes persones i famílies és
aconseguint feina.
I, seguint, ens ha assaltat un petit dubte quan analitzàvem la despesa relativa al
capítol 9, el d‟actuacions de caràcter general, hem comprovat que respecte l‟any
passat, la despesa de Presidència i Òrgans de Govern s‟incrementa un 5,26% però,
tanmateix, no acabem de saber el motiu.
Respecte l‟annex de personal, veiem que no es consignen en la seva dotació total
les places que es relacionen, ja que no es preveu la seva cobertura durant l‟any
2017, suposant això un estalvi pressupostari. Entenem que això no és correcte, ja
que totes les places de la plantilla s‟han de dotar i sinó s‟haurien d‟amortitzar. Per
tant, s‟utilitza aquesta fórmula per evitar així un menor augment del Capítol 1.
Per altre costat també veiem que, en el Capítol d‟Inversions, veiem que creiem que
s‟hauria d‟invertir més en els barris, el que nosaltres parlem moltes vegades
d‟aquesta política 1.0 del barri a barri, de la realitat que afecta als ciutadans, més
enllà que, com sempre hem dit, que nosaltres també estem a favor de la plaça
Europa, del districte econòmic, dels districte cultural, de totes aquestes coses que
desenvolupen la ciutat, però sense oblidar que tenim una ciutat que els seus barris
s‟envelleixen i, per tant, necessiten d‟”arreglos” d‟una manera important.
I també estem en contra, i per això votem en contra, que se‟ns parla d‟aquesta
reducció de l‟IBI global d‟un 2% en aquest mandat, tenint en compte que ja portem
un any de mandat, quan en el seu dia es va pujar un 28%, per tant, creiem que això
és una mesura insuficient, una mesura insuficient que, a més a més, també es
grava amb un percentatge en els comerços i en les empreses i, per tant, moltes
vegades creiem que encara no hem sortit de la crisi i hauríem de contenir certes
coses.
Espera, no, em sembla que em queda...

SRA. ALCALDESSA
S‟ha de posicionar...
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, sí. I en contra del 15 i del 16.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, bona tarda. En primer lloc, donar la benvinguda a aquest Ple als veïns i les
veïnes, als treballadors i les treballadores de Spark Ibérica, i també a les
companyes de l‟Associació Mujeres Pa‟lante.
Sobre els diferents dictàmens, en primer lloc, doncs faré el posicionament, ens
donem per assabentats del número 1 i del número 2, votarem en contra del
dictamen número 3 i del número 6, farem abstenció del 7, del 8, del 13, del 14, del
15 i del 16, i votarem a favor del 4, del 5, del 10, de l‟11 i del 12. I del dictamen
número 9, votarem a favor dels punts número 1, 2 i 4, i en contra del punt tercer.

SRA. ALCALDESSA
Un moment, abans de continuar, em diu la Sra. Secretària...

SRA. SECRETÀRIA
Les parts dispositives dels acords no es poden votar per separat.

SRA. ALCALDESSA
Los acuerdos no se pueden votar por partes.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Vale, doncs ens abstindrem del dictamen número 9.

SRA. ALCALDESSA
Abstenció en el 9.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sobre el número 3, sobre el tema del director de mitjans de comunicació, doncs el
nostre grup municipal votarà en contra, votarà en contra bàsicament perquè el
nostre grup no tenia presència, doncs en l‟anterior legislatura, no va participar en
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aquest procés, i per nosaltres en aquest procés d‟elecció va haver-hi alguns tipus
de mancances. Com bé es comentava aquí, avui jo crec que tancarem una carpeta,
una carpeta que és conseqüència d‟una moció que vam presentar, ara fa un any,
diferents grups d‟aquest Ajuntament, per tal de recuperar la ràdio local de
l'Hospitalet i per tal d‟introduir canvis als mitjans de comunicació local. Per tant,
doncs esperem que amb aquest tancament de la carpeta puguem continuar
avançant en poder obrir, durant l‟any vinent, la ràdio local, la ràdio l'Hospitalet, i
poder fer, doncs uns mitjans de comunicació que siguin més plurals, objectius i de
proximitat.
Referent al dictamen número 6, sobre l‟edifici Mistral, també manifestar, doncs que
fa uns anys l‟Ajuntament manifestava que aquesta havia de ser la primera pedra del
districte cultural, malauradament això no ha sigut així i s‟ha quedat exclusivament
en un titular més. El que ens preocupa és que en l‟actualitat es vulgui suprimir
aquest conveni que va arribar en el 2006 a l‟Ajuntament de l'Hospitalet, que
significava que la constructora havia de cedir vuit pisos acabats, per tant, esperem
que l‟Ajuntament no cedeixi en aquesta qüestió, i si finalment es tira endavant
aquest tipus de conveni, se cedeixin els pisos que s‟havien acordat en el 2006 i no
aquesta quantitat que per nosaltres és ridícula, que vol portar a terme la pròpia
constructora en aquests moments.
Sobre el dictamen número 7, sobre el tema del barri de Sanfeliu, els carrers
Pompeu Fabra, Les Planes i Sanfeliu, doncs el nostre grup municipal, tal i com
havia manifestat en anteriors plens, s‟abstindrà bàsicament perquè creiem que no
s‟ha fet una bona gestió amb els veïns afectats.
Sobre el dictamen número 8, també en la mateixa direcció, no compartim les
distàncies que hauria d‟haver amb els edificis especials i també trobem a faltar, en
aquest dictamen, doncs que existeixi un manual de bones pràctiques i de protocol
de convivència entre els ajuntaments i els clubs de cànnabis, per tal d‟evitar els
conflictes en el desenvolupament de la seva activitat.
Referent als pressupostos, crec que ja tindrà un context general i el context general
és que els ciutadans de Catalunya, doncs patim, com sempre, una doble crisi, la
crisi de l‟economia global i la que provoca el dèficit fiscal. La Generalitat de
Catalunya està patint, és a dir, un dèficit de 15.000 milions d‟euros anuals, que
significa un 7,5% del PIB, i això té conseqüències als municipis, perquè el govern
de la Generalitat potser no pot destinar tots els recursos necessaris als
ajuntaments, siguin del color que siguin. I en aquesta situació que ens trobem,
doncs hem de fer front a moltes necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes, i no
únicament tenim aquesta crisi de l‟espoli, sinó que també tenim un Estat que ofega
no només a la Generalitat, amb el sostre de dèficit, sinó que també ofega als
municipis amb una Llei injusta, com és la Llei de racionalització i sostenibilitat. Per
tant, Generalitat i municipis acabem pagant la mala gestió econòmica del govern del
Partit Popular.
I nosaltres, des d‟Esquerra Republicana, davant d‟aquests pressupostos, que són
uns pressupostos que no són nostres, però sí que davant aquestes propostes hem
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volgut fer millores, és a dir, que creiem que són positives per fer avançar polítiques
concretes a nivell de ciutat i per això la nostra abstenció. Una abstenció, perquè
aquests pressupostos incorporen propostes d‟Esquerra Republicana, com és
augmentar els recursos de lluita contra la pobresa i l‟exclusió social. També
significa, doncs augmentar la partida pressupostaria que hi haurà a les entitats de
lleure i de joves, de dotar més recursos a la lluita contra la violència masclista, dotar
recursos al Pla de polítiques de LGTBI, augmentar la partida destinada a la cultura
popular catalana i de foment del català o també començar a aplicar aquelles
inversions que vam acordar en el Pla d‟Inversions del PIM, com seria el casal de
gent gran de Bellvitge, el tema de l‟esplai Xixell o la reforma del patrimoni històric
del carrer Xipreret. Així com també veiem positivament, doncs que dintre d‟un marc
de partides es comenci a dotar de recursos, la necessària obertura de la ràdio local
de la nostra ciutat, Ràdio l'Hospitalet, que al nostre entendre hauria d‟estar en
funcionament l‟any vinent.
Per tant, la nostra abstenció és perquè s‟incorpora alguna de les propostes nostres i
amb aquestes propostes hem assolit, doncs poder fer d‟aquests pressupostos, uns
pressupostos més socials i amb més serveis a les persones.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. En principio, del punto 1 y 2 nos damos cuenta, del tercero, como han
puesto de manifiesto los diferentes grupos y la argumentación va en la misma línea,
votaríamos en contra. Del cuarto nos abstendríamos, del quinto votamos
favorablemente aunque, bueno, como saben ya estamos en plena reforma también,
trabajando para la reforma del ROM, y en este caso nuestro grupo entiende que
presentaremos también mayores reformas o mayores propuestas para reforma,
porque entendemos que sólo deberíamos tratar mociones que directamente afecten
o tengan relación con la ciudad y, por ello, creemos que hay que reformar el ROM y
adaptarlo a la necesidad de la ciudad y no a las de los partidos políticos. Nuestro
grupo ha redactado una serie de enmiendas, como he dicho antes, que
presentaremos para la reforma del ROM y para poder corregir esta situación, y
esperamos que, bueno, que el Gobierno Municipal las atienda, las apoye, y
podamos trabajar en esta modificación.
Respecto al punto sexto también nos abstendríamos, al séptimo nos
abstendríamos, y en el octavo votaríamos esta vez en contra. En contra,
básicamente, porque no estamos conforme con la delimitación que hay fijada con
los edificios o recintos de uso protegido, que creemos que es escasa. Creemos de
la misma manera que sería necesario que las asociaciones de vecinos, pues fuesen
informadas y pudiesen presentar alegaciones de cara a la concesión de licencias o
que se apliquen medidas especiales para el cumplimiento de la normativa, como ya
dijimos en el anterior Pleno, lo que faltaban eran medidas de control de toda la
normativa, en esos centros, fuera podían verse desarrolladas ciertas actividades
ilegales de distribución de sustancias. Y por eso exigimos también al gobierno
municipal medidas concretas, medidas de seguimiento para esos establecimientos
y una normativa específica sancionadora, que pueda aplicar el cierre automático si
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se detectan irregularidades, no queda claro cómo se va a hacer el seguimiento y el
cumplimiento de las normas en este sentido.
Respecto a los puntos 9 y 10, pasaría la palabra al compañero Pedro Alonso.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
En els punts números 9 i 10, nosaltres votarem a favor i des del Partit Popular
voldríem expressar la nostra felicitació a tots els condecorats de la guàrdia urbana y
otros cuerpos de seguridad que cada día trabajan de forma incansable para
asegurar la seguridad de las calles y hacer cumplir las ordenanzas. Una labor difícil
y que cuenta con nuestro apoyo incondicional, por ello nuestra más sincera
felicitación y les deseamos a todos que sigan trabajando con la misma
profesionalidad que hasta ahora.
En cuanto al 10, en este punto nuestro grupo municipal queremos expresar nuestra
felicitación al Presidente de Protección Civil y al Jefe de Bomberos de l‟Hospitalet,
por su colaboración con la Guardia Urbana de la ciudad, y queremos reconocer su
compromiso con el mantenimiento de la seguridad y de las libertades. Para
nosotros son un ejemplo a seguir y celebramos poder reconocer su labor,
aprobando hoy esta imposición de medallas.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Respecto a los demás puntos, nos abstendríamos hasta el 14 inclusive. Dentro del
punto 14 sí que queríamos señalar que, en fin, ya Esquerra Republicana ha echado
un capote al gobierno municipal ¿no? excusándole de la problemática, de la
problemática económica que padecemos en Cataluña y en toda España, sería
bueno que desde el Parlament comenzasen a trabajar por mejorar la economía
catalana en lugar de hacer otras cosas o dedicarse a otros temas, en lugar de
hablar, pues a trabajar, que es lo importante, trabajar por los catalanes.
Y en este caso, yo no sé qué tiene que ver esto para la abstención de Esquerra
Republicana en estos presupuestos, nosotros sí que nos abstenemos, damos un
voto de favor porque hay ciertas partes del presupuesto que las vemos correctas,
las vemos bien, pero hay otras partes que las vemos muy negativas y muy lejos de
lo que persigue el Partido Popular, por eso presentaremos alegaciones al mismo y
que esperemos puedan ser tenidas en cuenta para su valoración definitiva.
Nosotros no podemos estar de acuerdo con el incremento de la presión fiscal que
de hecho se ha producido en la ciudad, con ese 2% de incremento en muchos
precios públicos y con el aumento de facto en el IBI, porque cada vez se va
aumentando el IBI a un sector de comercio más amplio, el año próximo
seguramente nos traerán otra reforma que ampliará el IBI, volverá a ampliar el IBI a
otros comercios y a otras empresas y así sucesivamente.
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Dentro de seguridad y movilidad ciudadana, también hay un presupuesto que se ha
reducido. En fomento de la ocupación creemos que en la partida de fomento de la
ocupación el incremento es mínimo, con la cifra de parados de 16.400 que tenemos
en la ciudad, creemos que se ha de hacer un esfuerzo mayor. En comercio y
turismo la partida es muy preocupante, porque refleja una bajada importante y
parece ser que una falta de interés.
Este presupuesto no deja de contemplar también, como el plan de inversión real
que contempla, un 64% de la inversión se hará en el 2017, este presupuesto para
nosotros es muy importante dentro de esta legislatura, lo es para el equipo de
gobierno, y creo que debe de ser tratado con el mayor consenso posible. Por ello,
nosotros pondremos una serie de propuestas, una serie de propuestas que vayan a
corregir la subida impositiva, la presión fiscal, que vaya a corregir la falta de
inversión en políticas de ocupación y la reducción drástica en fomento del comercio.
Sí que valoramos positivamente que se destinen más recursos, aunque creemos
que deben ser más todavía, a educación y cultura, o que se invierta más en
seguridad, aunque vemos que en sanciones tienen previsto una reducción, no
sabemos si es que se sancionaba antes más o peor, o es que van a mejorar con las
políticas de civismo, que, por cierto, no han ampliado la partida.
Por tanto, nos abstendremos en esta primera votación, a la espera de que acojan
nuestras propuestas.
Y respecto al 15 y al 16, nos abstendremos también.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, hola, molt bona tarda, nosaltres ens assabentem de l‟1 i del 2. En el punt 3 ens
reafirmem en el nostre posicionament i votem en contra, per tancar el procés de
selecció antic i poder obrir un nou procés més participatiu i més plural. Respecte del
punt número 4, votarem a favor, però demanem que en la recuperació del pont del
Canal de la Infanta, que confiem sigui respectat i rebi millor tractament que l‟anterior
de la Remunta. I en el punt 5 també votarem a favor, i a partir d‟ara li dono la
paraula a l‟Ivan Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sobre el punt 6, sobre el conveni urbanístic, ens abstindrem, entenem que un
tercer que pot veure, una constructora pot veure, en aquest cas, que sigui
perjudicial una situació en aquest conveni, però entenem que aquest element, que
sembla que hi ha un buit legal pel qual es permet aquesta relectura del conveni,
nosaltres entenem també que ens abstindrem, hem dit, però demanem a
l‟Ajuntament que sigui també proactiu en aquelles situacions en que també pugui
revisar d‟ofici aquests convenis o acords en el que sigui perjudicat l‟Ajuntament com
a tal, quan ja sigui una constructora o sigui una adjudicatària, doncs entengui que
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els beneficis que rep aquest tercer, aquest privat, són majors que els guanys que
s‟havien concretat en el seu moment. Per tant, recordem que CorpEdificaciones, al
febrer de 2016, va signar l'acord de compra de drets, per tant, eren conscients
també de la situació en la que estàvem. I sobre els recàlculs concrets que parlen els
diversos informes, es parla dels nous preus del 2013, 2014, la realitat,
malauradament, ja està essent una altra, ja surten informes en els que novament el
preu del lloguer i el preu de la compra d‟habitatge torna a pujar als nostres barris,
malauradament. Per tant, aquests elements que es tinguin en compte.
Sobre l‟acord número 7, votarem favorablement, creiem que és un projecte per
reordenar una zona en la que es va treballar amb el moviment veïnal, el que
demanem, òbviament, que es reordenin aquestes illes de manera que es vetlli pel
dret al reallotjament dels veïns i veïnes, i perquè, bé, aquest és l‟element central.
Sobre l‟acord número 8 votarem a favor, en el 9 i el 10 també, l‟11 i 12 també.
Sobre el 13 estem a favor d‟aquest increment al reconeixement de la negociació
amb els treballadors i la recuperació del poder adquisitiu, per tant, votarem a favor
del 13. I sobre el pressupost ens abstindrem i farem un comentari.
Nosaltres creiem que aquests pressupostos tenen alguns elements centrals amb els
que podem estar d‟acord amb els títols, però creiem que són uns pressupostos
d‟una oportunitat perduda encara. Van plantejar l‟any passat que la millor expressió
de solidaritat i compromís amb la cohesió social de la nostra ciutat, era uns preus
públics, taxes i impostos el més progressius possibles, amb la màxima que qui més
guanya i més té, més ha de col·laborar en el bé comú. Hem tornat a situar que
calen més esforços i concrecions en la tarificació social, per ajudar precisament en
aquesta línia, aquells veïns i veïnes que menys tenen han de pagar menys pels
serveis públics i per aquestes qüestions.
Per tant, no podem pujar per a tothom preus per sobre de la mitja, com són en
aquest cas les propostes que hi ha sobre la taula en serveis d‟escoles bressol o, per
exemple, el mercat de Can Serra, entre d‟altres exemples. Volem exempcions per
les escoles que no tenen instal·lacions esportives i puguin desenvolupar les seves
activitats curriculars amb plenes garanties. Volem que els i les aturades gaudeixin
de més descomptes en taxes, impostos i preus públics. Tampoc entenem, ho vam
comentar en l‟anterior Ple, que no està justificada i de manera desmesurada,
l‟abaratament de certs preus en els serveis funeraris.
Creiem que els pressupostos municipals han d‟ajudar a impulsar un nou model
productiu, no reproduir, ni mimetitzar, aquells elements que no han funcionat i tenen
masses coses negatives o masses costes, sobre el conjunt de la ciutadania. No
volem un sud ric i un nord que rep les rendes per fer front a l‟emergència social, no
volem una ciutat de dues velocitats, volem generar riquesa i ocupació i garantir
drets, aquesta és l‟autèntica cohesió social. Volem uns impostos i preus públics
més progressistes i que impulsin la generació d‟ocupació i la igualtat d‟oportunitats
al conjunt de la ciutat, unes inversions que no responguin al calendari electoral i sí a
un equilibri d‟inversions, ja que trobem que al 2018 hi ha una inversió molt important
que es contrau de manera també molt important al 2019, en any electoral.
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Volem, per tant, que es garanteixin els serveis socials i que a mig any no es quedin
sense dotació. Volem uns pressupostos que fomentin la creació de petites
empreses i cooperatives i la concreció, finalment, de vivers d‟empreses, com tenim
al voltant de la nostra ciutat amb exemples d‟èxit. Volem que es doti anualment d‟un
fons per l‟adquisició de pisos municipals i per anar teixint una xarxa de pisos públics
per fer front a necessitats habitacionals d‟urgència social, per ajudar a regular el
mercat i donar sobretot solucions a situacions d‟emergència. Volem municipalització
de serveis públics, fonamentalment aquells d‟atenció a les persones. Uns
pressupostos per millorar la qualitat de l‟ocupació, per millorar el servei i abaratir
costos, tal com serveis socials o les escoles bressol, creiem que és un objectiu
assumible per aquest Ajuntament.
El que no volem és una ciutat als peus del gran sector inversor, com tenim
l‟exemple recentment dels antics jutjats de l'Hospitalet i aquest acord a mida pel
grup Planeta. O l‟oberta discussió que tenim actualment amb el desenvolupament
del PDU de la Granvia Cal Trabal. O, per exemple, el que comentàvem
anteriorment amb el tema de l‟edifici Mistral. O la situació que s‟està donant sobre
l‟increment dels pisos turístics que comencen ja a afectar a diversos barris de la
nostra ciutat. Tornem a condicionar l‟urbanisme al desenvolupament que necessita
la nostra ciutat, no és allò que veïns i veïnes i el nostre model, creiem que sigui
necessari. Des de Canviem l'Hospitalet impulsarem uns pressupostos el més
progressistes possibles, solidaris i participatius, que generin ocupació i oportunitats
al conjunt de la ciutat, això és realment també cohesió social i territorial, que no
depenguin en exclusiva del capital i de fons d‟inversió privat, per ordenar, ni marcar,
les prioritats a la nostra ciutat pels propers anys. Per tot això, ara mateix ens
abstindrem en aquest informe, en aquest expedient.
Sobre els punts quinzè i setzè, votarem favorablement, el que tornem a situar aquí
una altra vegada, en el punt quinzè, com novament tornem a tenir sobre la taula
una certificació de final d‟obres, que sabem que és legal, i tornen a portar aquí un
9,4% d‟increment de certificació final d‟obra, que ja veiem que és legal, però
realment és un mètode pervers d‟execució de l‟obra pública. I finalment, una
pregunta en l‟expedient setzè, que és aquesta dotació de 150.000 euros a quina
partida concreta, a quina àrea, a quin servei, va relacionada. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias Sra. Alcaldesa. En el punto número 1 nos damos por
enterados, en el 2 también, en el tercero, obviamente, y por lo que se ha
comentado aquí, estamos en contra. En el punto número 4 estaremos a favor,
número 5 también estamos a favor.
En el número 6, estaremos a favor, porque entendemos que lo que se está pidiendo
aquí es admitir a trámite una solicitud efectuada por la mercantil Obras y Contratas
y tal, lo cual quiere decir que se va a estudiar eso, se va a ver, y lo que se supone
es que no se les va a dar la razón, obviamente porque venimos de un acuerdo que
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entendemos que estaba bien hecho en su momento y que debe prevalecer ese
acuerdo, por lo tanto, vamos a dar el voto de confianza al gobierno para que tramite
eso, porque lo que se está pidiendo aquí es la tramitación de un expediente y de
alguna forma, pues al final salga lo que tiene que salir, que es que en definitiva se
cumpla con el convenio que se hizo. Si no fuera así, sí que nos llevaríamos una
sorpresa y ya sí que criticaríamos duramente, porque lo que nosotros pretendemos
es que se defienda lo que en su momento se pactó, al margen de ya entrar o no en
disquisiciones de que si iba a ser la primera piedra o no, que evidentemente son
esos proyectos que se hablan, pero que se dicen ahí y se hace propaganda y luego
al final se quedan en nada, que es algo que hemos criticado aquí. Pero, en
cualquier caso, estamos a favor, porque entendemos que la voluntad del
Ayuntamiento es que eso se cumpla, por lo tanto, hay que ver el expediente, porque
tienen derecho a hacerlo y la Ley los ampara.
Miren, en el punto número 7, fíjense, yo creo que hay que saber rectificar, nosotros
criticamos en su momento esta cuestión, lo que se iba a hacer aquí dentro del Plan
General Metropolitano, porque teníamos una información de parte, qué hicimos,
meternos un poco en las entrañas del problema, para ver por qué nos estaban
diciendo unos señores que no estaban de acuerdo con aquello, obviamente, lo que
observamos fue que aquellos señores estaban defendiendo unos intereses
particulares. Luego lo que hicimos fue, como digo, meterse en las entrañas de los
barrios, que hay que hacerlo, porque uno cuando lleva unos años ya, un tiempo
prudente, se cree que cuando está fuera del gobierno, se cree que conoce la
ciudad, y al final cuando uno entra aquí se da cuenta de que no la conoce tanto,
entonces lo que hay que hacer es trabajar, meterse en las entrañas de los barrios y
ver lo que está pasando, entonces descubre uno algunas cosas que no haya visto
durante 40 años o 50 que lleva uno viviendo en la ciudad.
Evidentemente, aquí hicimos un trabajo como había que hacerlo, para cerciorarnos
de que estábamos en lo cierto y nos dimos cuenta de que no, que íbamos mal, por
qué, porque la mayoría del barrio y las entidades con las que hablamos estaban
más bien con intereses generales del barrio, y evidentemente todo el mundo tiene
derecho a las minorías, a que se defiendan, obviamente supongo que ellos
defenderán, como puedan, su posición en cuanto a no salir perjudicados con las
expropiaciones y demás, y eso creo que lo ampara también hasta la Constitución, el
derecho de las minorías está amparado en la Constitución, pero no es menos cierto
que tenemos que responder, una opción de gobierno, a los intereses generales, y
nos dimos cuenta que los intereses generales eran que se hiciera lo que parece ser
que se va a hacer.
Por lo tanto, no nos duelen prendas en reconocer que íbamos mal, pero fruto del
trabajo y del conocimiento de las cosas, pues es justo reconocer que al principio no
estábamos de acuerdo y ahora estamos de acuerdo, por lo tanto, votaremos a favor
por lo que he dicho.
En cuanto al octavo, pues también estamos de acuerdo. En el noveno, pues mire,
queremos nosotros también congratularnos de que los cuerpos de seguridad, las
personas que vigilan porque nosotros podamos vivir en paz, que estemos
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tranquilos, yo me siento, sinceramente, congratulado cuando veo la policía, los
mossos, y la guardia urbana, que es la nuestra propia, y los veo ahí vigilando
nuestros barrios y para mí yo creo que eso muchas veces hay que hacer un
reconocimiento, porque la gente que nos está vigilando, que está vigilando que
vivamos y convivamos en paz, yo creo que de vez en cuando también se merece,
hay mucha crítica y últimamente estamos viviendo una época muy tumultuosa,
donde están haciendo un esfuerzo para que las ciudades funcionen, para que no
haya enfrentamientos, porque, de verdad, vivimos en una época convulsa, donde
incluso el batiburrillo de ideas que tenemos, incluso de culturas, hace que haya
unos ciertos choques entre la población, ellos lo están vigilando para que nosotros
podamos, de alguna manera, vivir tranquilos en la medida de lo posible.
Por lo tanto, esa es una labor que hay que agradecer y, por tanto, yo felicito a la
guardia urbana por esas medallas de honor y estoy…y me congratulo que se haya
pensado en ellos. También, obviamente, con el tema del Jefe de los Bomberos, que
es una persona que lleva años en la ciudad, trabajando duramente por la ciudad y
haciéndonos, pues lo que tienen que hacer, vigilando y estando ahí trabajando a
favor de los ciudadanos en tareas que son duras y peligrosas. Por lo tanto, yo creo
que de vez en cuando un reconocimiento a los cuerpos y las personas, que en
definitiva son personas que vigilan por nuestra integridad y por nuestra…, porque
estemos viviendo pacíficamente y con tranquilidad y nos sintamos seguros, creo
que hay que hacerlo, por lo tanto, los felicito.
En cuanto al acuerdo número 11, también estamos a favor, el 12 estamos a favor,
en el 13, bueno, aquí nos vamos a abstener, por algo que ya se ha contado aquí,
por no hacernos pesados en el debate, yo creo que se han dado argumentos que
podíamos suscribir.
Y luego, en el 14, pues mire, este es que, la verdad es que no nos sentimos
identificados en algunas cosas del presupuesto, si nosotros gobernáramos sería
nuestro presupuesto y, claro, no lo es, obviamente porque es del equipo de
gobierno, pero echamos en falta algunas cosas que venimos diciendo aquí a lo
largo de toda la legislatura ya, de lo que llevamos de legislatura, echamos en falta
que nos falta inversión en los barrios, creo que los barrios de esta ciudad, y por eso
digo que ahora empiezo a conocerlos bien, porque me he metido en las entrañas, y
me doy cuenta de que se están degradando cada día más. Y es verdad que se
hace un esfuerzo para que eso no pase, pero sigue siendo insuficiente, echamos de
menos más inversión en los barrios, así como queremos hacer una ciudad que
puede tener…yo creo en el PDU hay algunas cosas buenas, pero creo que se
aboca un montón de recursos ahí, cuando yo creo que habría que redistribuirlos, y
seguramente esto iría en beneficio de los barrios.
Miren, también echamos de menos, hemos venido discutiendo aquí, que el IBI, que
grava a las clases más desfavorecidas, ha soportado una carga importante de unos
años, muy potente, de los años más duros de la crisis, cuando la gente ha tenido
más necesidad de ingresos, ahí les hemos entrado en los bolsillos a saco, con unos
impuestos absolutamente altos, muy altos. Y lo que pretendíamos nosotros es que
ya que se ha hecho, y creo que de alguna manera había que preservar,
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obviamente, el presupuesto, no ponerlo en crisis, eso lo entendíamos nosotros,
hemos llegado a hablar con el gobierno para ver si de alguna forma podíamos
aligerar de esa carga impositiva. Porque, lo seguimos diciendo, aunque diga el Sr.
Brinquis que no, tenemos en esta ciudad pisos de pobres con impuestos de ricos, y
eso a mí me lo podrá discutir el Sr. Brinquis o no, pero yo sigo en esas, y nuestra
obligación es decirlo, y nuestra obligación es decir que esa carga impositiva que en
su momento, por circunstancias las que fueren, y no busquemos que si tiene la
culpa Madrid o la tenemos nosotros, sino la cuestión es que al final los que se
vieron afectados fueron los contribuyentes de nuestra ciudad.
Y había un momento en que parece ser que esa presión se podía bajar y no se ha
hecho, es insuficiente el 0,5%, eso es el chocolate del loro obviamente, y en cambio
se ha hincado un poco, por decirlo de alguna forma, el diente, en la gente que
genera riqueza y no se ha tenido la sensibilidad de ponerlo, de repartir eso que
hemos conseguido en los dos años que llevamos aumentando ese IBI a los que no
son residenciales y los que tienen un valor catastral más alto y en función de los
topes que han puesto, haberlo redistribuido. No se ha hecho y lo echamos de
menos, por lo tanto, nosotros seguiremos insistiendo en que el IBI hay que bajarlo,
hay que bajarlo en la medida de aflojar la presión que se sufrió en estos años que
ustedes conocen y que hemos denunciado aquí más de una vez.
Luego, también echamos de menos que, es verdad que se hace un esfuerzo
grande, porque la Generalitat no cumple, porque el Estado Español no cumple,
porque aquí no cumple ninguna administración, y el Ayuntamiento se está haciendo
cargo de muchas cuestiones sociales, pero echamos en falta todavía, necesitamos
afilar más ahí y poner más recursos ahí. Estamos en una ciudad que tiene muchas
carencias, ya les digo que yo he estado estos días paseándome por los barrios,
viendo entidades sociales, y hacen una labor extraordinaria y creo que tenemos que
apoyarlas más, los “esplais”, los centros de día, todas estas cuestiones que son
absolutamente necesarias, sin tocar, obviamente, cuando dicen, es que, siempre
ponen una escusa ustedes, qué hacemos, quitamos las becas-comedor, no, eso no
se toca, siempre lo he dicho, por supuesto, pero sí es verdad que hay partidas que
podríamos sacar, afilando un poco la inteligencia y viendo de qué manera podemos
incrementar esas partidas sociales, que creo que yo echo de menos en el proyecto,
aunque reconozco que de alguna forma se ha hecho un esfuerzo, pero es
insuficiente.
Por eso nosotros, y haciendo un ejercicio, miren, de responsabilidad, vamos a votar
abstención, que lo que nos pide el cuerpo es votar en contra, pero sabemos que los
presupuestos hay que sacarlos adelante, porque genera un problema para la
gobernanza de esta ciudad y por eso, por ese ejercicio de responsabilidad, nosotros
vamos a abstenernos, que lo que nos pide el cuerpo, lo repito otra vez, sería
votarlos en contra. Quiero que quede claro que tenemos que poner énfasis en los
temas sociales, porque esta ciudad yo creo que se lo merece, hay gente que lo está
pasando muy mal y es verdad que se hace un esfuerzo, pero es insuficiente, por
eso no es nuestro presupuesto, obviamente, e intentaremos colaborar en los
próximos o cuando toque, ahora haciendo recomendaciones al gobierno, para que
corrija algunas partidas que entendemos que son susceptibles de poder corregirse,
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porque yo les puedo decir, si nos ponemos de acuerdo, de dónde podemos sacar,
dónde hay subterfugios todavía para sacar algún dinero para ponerlo aquí, en el
tema de los barrios, en el tema de las políticas sociales, que creo que,
sinceramente, la ciudad y la gente de nuestra ciudad, los ciudadanos se lo
merecen.
Miren, en el 15 nos vamos a abstener y en el 16 también nos vamos a abstener.
Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias Alcaldesa. Nosotros también nos damos por enterados del punto 1 y 2, y
nos posicionaremos, lógicamente, a favor del resto, pero quisiera hacer algún
comentario respecto de algún dictamen.
En el número 3, sobre el nomenament del director o directora de mitjans de
comunicació, és evident, érem coneixedors de quin seria el resultat d‟aquesta
votació i no per això nosaltres, evidentment, canviarem el sentit del nostre vot, però
només per recordar alguna cosa. Aquest procés va ser producte d‟un acord entre
tots els grups municipals. Les bases per les quals es va fer tot el procediment per
fer la selecció de la persona que hauria d‟acabar en una comissió de selecció
proposada en aquest Ple, les bases aquestes van ser acordades amb tots els grups
municipals, en l‟anterior mandat, ja ho dic per endavant. A la comissió de selecció
estaven representats tots els grups municipals, cadascun amb un membre, tal i com
vam acordar. I, finalment, la proposta no es va aprovar per un tema estrictament de
conjuntura política, perquè el nomenament s‟havia de fer un parell de mesos abans
de les eleccions municipals. I fins a dia d‟avui, divuit mesos després, no ha estat
possible arribar fins aquest punt, a partir d‟avui, a partir del mes que ve, per ser
exactes, ja podrem posar en marxa un procediment per trobar alguna persona que
vulgui, pugui, venir a exercir la direcció dels mitjans de comunicació. Jo espero que
en la propera...en el proper procés tots siguem més conseqüents amb el que diem
de principi a fi.
Després, respecte de l‟acord número 6, que és admetre a tràmit la sol·licitud que ha
fet Contractes i Obres, per l‟edifici o pel solar, en aquest cas, anomenat Mistral, veig
que el Sr. Miguel García ho ha entès, però em sembla que és l‟únic, em sembla que
és l‟únic. Mirin, el que portem avui és un dictamen per defensar els interessos de
l‟Ajuntament, per això dic que el Sr. García ho ha entès bé i em sembla que és
l‟únic. En el 2006, tal i com es deia, es va signar un conveni urbanístic...¿el Sr.
Monrós també ho ha entès?

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
He entès el que he entès, però...
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Exacte, o sigui, ha votat a favor, però no sé si ho ha entès. Però jo, incansable,
“inasequible al desaliento”, jo ho torno a explicar, en el 2006 es va signar un
conveni, dintre d‟aquest conveni hi havia uns costos associats, aquests costos es
materialitzaven en una quantitat de diners o en uns pisos que havien de passar a
ser de propietat municipal, per ser pisos de protecció oficial, i allò es va tancar en
aquell moment. Per les circumstàncies que a nosaltres ni ens van, ni ens vénen, la
propietat no ha arribat a tirar endavant i a demanar la llicència d‟obres, per tirar
endavant el que estava previst ja en aquell conveni urbanístic, que era realitzar
habitatges, fins aquest moment. I quan arriba aquest moment diu, oh! És que allò
que vaig dir en aquell moment, ara em sembla massa car, i nosaltres li diem, doncs
ens sap molt greu, i diu, no, doncs jo reclamaré que ens cobrin menys, que la
factura sigui menor. Doncs no, ell és el que reclama, el que fem és admetre a tràmit
i, evidentment, com deia el Sr. García, el que li direm és no, no és no, el conveni
deia el que deia i continuarà dient el que diu, per tant, defensarem els interessos
d‟aquest Ajuntament fins al final.
I després, aprofitant aquest acord, he vist alguna voluntat de...,algun element
col·lateral. Mirin, poden explicar el que vulguin, poden dir el que vulguin i tirar
d‟hemeroteca que ara està de moda, aquí estem parlant d‟un edifici privat, en què
un altre senyor, amb iniciativa privada i es feia referència a ell amb nom i cognoms,
ho feia el Sr. Christian Giménez, va venir dient, escolta, tinc interès en
desenvolupar un projecte allà, sé que no és la finalitat d‟aquell edifici, nosaltres li
vam dir, escolta, això si voleu, de manera temporal, tenint en compte que aquest
edifici no tindrà aquest destí, que el que està pensat, el que està dissenyat, el que
està autoritzat, és que siguin habitatges, si et poses d‟acord amb la propietat per
tirar endavant aquest projecte que dius, nosaltres estarem encantats de la vida, és
un projecte de caire cultural, per tant, ens sembla fantàstic que es pugui tirar
endavant. I això és el que vam fer, parlar amb la propietat, parlar amb el senyor que
ens proposava tirar endavant un projecte de caire cultural, posar-los en contacte i
ells el que van fer va ser no posar-se d‟acord, “fin de la cita”.
Vostès diuen, home, però llavors el que va passar és que ho van explicar, ho van
explicar en els mitjans i clar, aquí vostès expliquen sopars de duro. Després quan...,
i em sembla que alguna moció de les que presenten avui també ho diu, després si
no diem res fins que tenim l‟acord i presentem l‟acord, llavors es queixen que els hi
manca informació, en què quedem, ho expliquem abans o després, perquè abans i
després no pot ser, o ho expliquem abans o ho expliquem després. Si expliquem
abans i sobretot quan són acords en els quals nosaltres no som part, evidentment
que assumeixes un risc que al final els altres dos no es posin d‟acord, que això és
el que va passar en aquest cas. Aquí no ha hagut cap modificació d‟usos, aquí no
ha hagut cap canvi de destí del que estava pensat originàriament, sinó que el que hi
havia era, diguéssim la complaença de l‟Ajuntament en què si els dos privats es
posaven d‟acord, que temporalment aquell espai es pogués destinar a una qüestió
diferent, que en aquest cas tenia a veure amb el món de la cultura.
Després, respecte del tema de les medalles d‟honor de la guàrdia urbana,
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evidentment les medalles d‟honor de la guàrdia urbana, com el seu nom indica, les
decideix la guàrdia urbana i les continuarà decidint la guàrdia urbana. Una altra
cosa és que les medalles o els reconeixements o el que fem com a Consistori, la
part política d‟aquest Ajuntament, acabem acordant sotmetre-ho a participació
ciutadana d‟una manera o d‟una altra, cap problema si ens posem d‟acord en cóm
fer-ho i cóm arribar a algun tipus d‟acord. Ara, els reconeixements que fa el cos de
la guàrdia urbana, els fa el cos de la guàrdia urbana i ho continuarà fent el cos de la
guàrdia urbana, perquè creiem que és com ha de ser. Per tant, les coses són com
són i mentre depengui de nosaltres, en aquest cas una qüestió que és del cos de la
guàrdia urbana, no del cos de la guàrdia urbana de l'Hospitalet, una cosa que fa
qualsevol cos de policia local de qualsevol municipi, això ho decideix el si de la
guàrdia urbana. I, a més a més, habitualment, amb bastant encert, perquè ho fan
sota el seu criteri, no ho fan sota el criteri del regidor, de la regidora o del govern de
torn, ho fan sota el criteri professional dels propis agents i dels comandaments de la
guàrdia urbana.
I després, respecte del dictamen 14 d‟aprovació de pressupost, estic segur que el
meu company, després en el següent torn, Manolo Brinquis, donarà resposta a
alguna de les qüestions que han plantejat, però sí fer algunes consideracions.
Alguns de vostès feien referència al moment i jo crec que és evident que uns
pressupostos tenen molt a veure amb el moment, amb la conjuntura en la qual
s‟aproven, però també tenen a veure amb la voluntat del govern que els presenta.
Es pot estar d‟acord, evidentment, es pot no estar d‟acord amb aquests
pressupostos, però els pressupostos d‟aquest Ajuntament, no només aquests que
presentem per l‟any 2017, sinó al llarg de tots aquests anys de dura crisi, on els
temes eren francament molt complicats, on hi havia molta gent passant-ho
malament, encara a dia d‟avui tenim molta gent amb mancances, amb necessitats, i
jo recordo no sé si va ser fa un any o fa dos anys, en la presentació dels
pressupostos que deia que eren els pressupostos de la soledat, perquè a
l‟Ajuntament, el govern municipal se sentia molt sol presentant els pressupostos i
vostès feien referència a algunes partides a algunes qüestions i, a més a més,
normalment ja passa, que qui més té perquè callar, és el que més parla. ¿Cóm pot
ser que en el dictamen de presentació de pressupostos, el representant de
Convergència i el representant del PP, diguin que els hi semblen pocs els diners
que es destinen a foment de l‟ocupació?
És que deu n‟hi do, és que nosaltres no tenim cap competència, la competència la
tenen els dos governs on vostès són majoritaris i els hi sembla que nosaltres
dediquem poc, doncs és que vostès dediquen menys i per això nosaltres hem de
dedicar alguna cosa, perquè nosaltres no hauríem de dedicar res, però com vostès
dediquen el que dediquen, nosaltres dels impostos, dels diners que posen els
nostres ciutadans, hem de posar diners per fer polítiques actives d‟ocupació, quan
no hauríem de fer cap. Però tan el govern del central del Partit Popular, com el
govern de la Generalitat majoritari amb Convergència, són dos governs que han
reduït, any rere any, les partides de les polítiques actives d‟ocupació, any rere any,
de les polítiques actives i de les polítiques passives, com deia el Sr. García
Mompel, de les polítiques de la gent que està en atur, com al final acabaven dient
allò de dir, no hi ha menys gent que percep l‟ajuda, els 426 euros, sí, sí, perquè els
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hi treuen, no perquè trobessin feina, perquè cada vegada el nombre d‟aturats sense
cap prestació incrementa, malgrat que la xifra d‟atur vagi a la baixa, home, diu no,
però això ens permet reduir la partida, no home, no, això el que ens ha de fer és
incrementar la partida en el moment de major atur que ha tingut aquest país i en el
moment de major atur d‟aquest país les dues administracions amb competències
han reduït els diners destinats a això. I a vostès els hi sembla poc el que nosaltres
com Ajuntament posen aquí, home, deu n‟hi do.
De totes maneres, sí que vull agrair a tots els grups que han manifestat la seva
abstenció amb ganes d‟aportar, amb ganes de dir anem a afegir coses, anem a fer,
el Sr. García deia, anem a fer millorables els pressupostos, escolti, nosaltres en
això estarem encantats i el que intentem justament és fer i recollir tot allò que
puguem de tots els grups que tinguin voluntat d‟aportar, però al final, ja sé que em
repeteixo molt un mes rere l‟altre, el pressupost al final ha de quadrar, li dic, perquè
si la política que vostès plantegen, des d‟un grup o un altre, em dóna igual, és que
reduïm els ingressos per la via impositiva i que incrementem la despesa, no quadra.
Perquè una altra cosa que també ens han obligat, és que els pressupostos de
l‟Ajuntament, sí o sí, han de tenir dèficit zero, perquè el dèficit de l‟administració
pública a Espanya qui l‟està quadrant són els ajuntaments, perquè tant
l‟administració de l‟Estat, com les comunitats autònomes, any rere any, se salten la
norma que ells mateixos imposen, perquè els hi recordo que el pacte d‟estabilitat
que ara tots maleïm, el va aprovar el Partit Popular amb el recolzament de
Convergència, per tant, “de aquellos barros estos lodos”. El Partit Popular va tirar
endavant el projecte d‟estabilitat, el projecte de reducció del dèficit, amb la
connivència i el vot favorable de Convergència, per tant, a partir d‟aquí el que passa
és que ni el govern central, ni les comunitats autònomes, en el nostre cas el govern
de Catalunya, compleixen el dèficit que ells mateixos es van marcar com a límit. I
cóm ho han quadrat, amb la Llei de sostenibilitat, i posen la Llei de sostenibilitat a
l‟administració local que és la única que no només no genera dèficit, sinó que, any
rere any, genera superàvit i fa que el dèficit que generen les altres dues
administracions, el podem quadrar perquè a Europa no ens estirin de les orelles.
Per tant, escoltin, quan parlem, proposem el que considerem, fem les propostes
que a vostès els hi sembli, tot és millorable segur, però home, sapiguem cadascú
de quina posició partim, perquè si no és que ens ho posen francament molt difícil.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, suposo que el Sr. Brinquis vol intervenir, quan vulgui.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, primer de tot el que vull és agrair el to constructiu per
part de tots els grups del Consistori, així sí que es pot intentar treballar per a poder
arribar a acords per tirar endavant aquest pressupost, i és el que intentem fer amb
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tots els grups polítics. Igualment deixeu-me que faci algun comentari sobre temes
que han sortit, dels diferents grups, que es puguin respondre o que valgui la pena
ara mateix.
La CUP em sembla que comentava el tema de l‟increment o de la partida del capítol
2 del pressupost, a banda que el consum sigui subministraments, que és veritat que
hi ha, també en el capítol 2, doncs hi ha l‟1,2 milions d‟euros de les escoles bressol,
el milió d‟euros de l‟escola de la música o els 7 milions d‟euros de la Llei de
dependència, per tant, és la prestació de serveis del pressupost.
Convergència, vaja, per una vegada que incrementa la Generalitat el pressupost al
municipi, voteu en contra de l‟inicial, però bé, sí que creiem que hi ha marge de
maniobra per poder continuar treballant i per poder parlar. Recordar que la part
d‟inversions la vam entregar als grups de l‟oposició el 26 de setembre i vam
entregar el primer document sobre pressupostos, un powerpoint, el dia 7 d‟octubre,
per tant, la voluntat sempre ha sigut de poder parlar amb la resta de grups i que
tinguéssiu abans d‟entregar l‟expedient en si que és la part més complexa, doncs
que tinguéssiu un avançament de l‟increment de les partides pressupostàries en
relació a l‟any passat, per tant, sí que ha hagut una voluntat d‟intentar parlar amb
tots els grups polítics.
Després, Iniciativa, la partida de la modificació de crèdit 67 és una partida destinada
a ajuts a famílies, és una genèrica, per tant, és que hi ha més demanda per part del
servei de més diners, llavors el que hem fet és la modificació per dotar-los de més
diners. Creiem que en política social tots els diners que facin falta i que va ser el
compromís de l‟equip de govern.
I per la resta, crec que ja està. Gràcies.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Un parell d‟aclariment molt ràpids. En relació al punt 6, a l‟edifici Mistral, simplement
un aclariment molt ràpid, de la mateixa manera que explicava el membre del govern
ara cóm havia anat la relació entre els dos privats, al 2014, quan es feien
entrevistes de les quals sortien els articles que es publicaven a El Punt Avui, al
febrer del 2014, o a La Vanguardia, al maig del 2014, es podia haver explicat igual
que s‟ha explicat avui aquí. En aquell moment no s‟explicava això, sinó que el que
s‟explicava era que l‟edifici Mistral seria el pal de paller, el pilar del nou projecte del
districte cultural. Bé, bàsicament és el que diuen els articles que es publicaven en
aquell moment, es podia haver explicat igual de bé que s‟ha explicat aquesta tarda,
però no es feia així.
I en relació a les medalles d‟honor que atorga la guàrdia urbana, voldríem..., bé, ens
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ha semblat, per l‟explicació, ens ha semblat com si les decisions sobre..., les
decisions que envolten a la guàrdia urbana, en aquest cas sobre els
reconeixements i les concessions de medalles, com si la guàrdia urbana d‟aquest
Ajuntament fos un organisme autònom, com si les decisions en relació a la guàrdia
urbana no partissin del propi Ajuntament. Bé, ens ha semblat una mica estranya
l‟argumentació del perquè continuarien donant-se els reconeixements, suposo que
parteixen d‟una voluntat del propi govern que es facin aquests reconeixements, no
d‟una voluntat autònoma de l‟organisme en si, de l‟organisme de la guàrdia urbana
que crec que forma part del propi Ajuntament. Bé, bàsicament no entenem perquè
la guàrdia urbana ha de fer reconeixements o ha de donar medalles i no una altra
àrea de l‟Ajuntament, si s‟hagués d‟escollir, nosaltres no escolliríem que fos guàrdia
urbana la que donés reconeixements, simplement és una qüestió de criteris i no
entenem perquè no ho pot fer una altra àrea en funció d‟altres criteris i ho ha de fer
guàrdia urbana, bàsicament això. Ja està.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, varies coses. Sr. Fran Belver, disculpi, abans m‟ha comentat que no entén, ha
parlat del PP, Convergència, jo no li faré una... faig una reflexió i ja veurà com
segurament arribarem al mateix punt. ¿Veritat que vostè no està d‟acord amb tot el
que fa el seu partit a nivell nacional, a vegades autonòmic o tal? ¿A què no està
d‟acord sempre? Doncs jo em vaig presentar per l'Hospitalet de Llobregat i jo
defenso les posicions del meu partit a l'Hospitalet de Llobregat, i jo no sóc molt de
fer seguidismes a totes les coses, quan una cosa crec que no la fan bé, si ho he de
dir, ho dic. I, per tant, el que m‟hagi de dir ara sobre la Generalitat i no sé què, em
sembla molt bé, però com moltes vegades vostè fa reflexions i diu, quan es governa
es prenen decisions, bé, doncs jo li estic demanant decisions a vostès. Votar en
contra, jo sempre dic que aquí hi ha gent que a vegades la interpretació dels sí o
dels no són molt radicals, votar en contra no vol dir que estigui en contra de tot, sinó
que en general no.
El Sr. Brinquis també em deia que, home, una vegada que augmentem això, votes
en contra, no és que potser voto en contra perquè l‟IBI no l‟heu tocat, no feu res, o
sigui, potser la reflexió, clar, vull dir, em dóna la sensació que sabeu, abans també
m‟ho has dit, vull dir, ostres, sé el que penses, no penses això o penses allò, no, no,
escolti‟m, jo tinc un criteri i no passa res i, en tot cas, parlem de les coses de
l'Hospitalet, perquè si no d‟aquí a uns dies potser començarem a parlar d‟altres
decisions que prenen i li recordaré el que m‟ha dit fa una estona i no passa res, vull
dir, això també em pot passar a mi. Però jo en tot cas em cenyeixo al que parlàvem,
parlàvem dels pressupostos de l'Hospitalet, no em semblen bé, a Convergència, al
Partit Demòcrata no ens semblen bé i no passa res, això no vol dir que anem en
contra de la ciutat, jo, precisament, si alguna cosa he mostrat sempre i el meu partit,
és tot el contrari, ara, quan una cosa no m‟agrada radicalment, dic que no
m‟agrada, perquè no em dec a ningú i dic que no m‟agrada i no passa res. Es pot
millorar, sí, amb aportacions de tothom es pot millorar, sí, doncs si es millora, potser
canvio el meu sentit del vot i si no m‟agrada tornaré a expressar que no m‟agrada,
com no m‟agrada que parlin de certes coses i en el tema de l‟IBI, la solució per
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baixar un 0,5% o un 25 global, és pujar l‟IBI de la resta de gent que pot tenir un
poder econòmic per fer-ho, que jo no estic en contra d‟això, però la veritat és que si
trec d‟aquí per pujar aquí, això és fer equilibris i no em demostren que tinguin certes
capacitats més il·lusionants per modificar aquest pressupost.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí, a ver, brevemente, porque ya lo…,Sr. Belver, ya lo verá con el tiempo, que el no
es no será un seguramente se puede. Se puede valorar positivamente la Ley de
sostenibilidad a largo plazo y verá como la valora usted más positivamente a largo
plazo, porque ha garantizado la viabilidad de las administraciones públicas. Y de
hecho, yo puedo o no estar de acuerdo también con las posiciones de mi partido,
pero estamos debatiendo el presupuesto municipal y hay un hecho evidente, que es
que las políticas de fomento de la ocupación ustedes las han congelado cuando
han aumentado el presupuesto, presupuesto que el año anterior acabó con
superávit y estoy seguro que este lo prepararan para acabar también con superávit.
Las políticas de ocupación, se tenga o no se tenga competencia, porque ustedes
dedican también dinero a otras partidas en las cuales este Ayuntamiento no tiene
competencia, a medio plazo, si se hacen de manera efectiva, a medio plazo
reducirán las partidas de bienestar, lo importante es la ocupación y dar trabajo a los
ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, más que las partidas de bienestar, que
es un paliativo a corto plazo. Por tanto, pensamos que es responsabilidad también
de este Ayuntamiento con sus ciudadanos, pues tener esas partidas con una
dotación suficiente. Y de todo el incremento del presupuesto, esta partida
precisamente es de las que se queda congeladas, por ello creemos que,
francamente, estamos en desacuerdo con su grupo y creemos que deben
aumentarse.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, gracias. Sr. Fran, mire, seguramente, usted decía, Miguel García lo ha
entendido, y es cierto que lo he entendido, por eso nosotros no somos tan obtusos
cuando entendemos algo, darle la razón al gobierno cuando creemos que la tiene y
el margen de confianza que tiene que tener, pero fíjese, sabe qué pasa, esto viene
porque se genera una cierta desconfianza, el que los grupos estén pensando,
hombre, la Mistral, qué pasa aquí, por qué ahora no tenemos la confianza plena,
esto viene porque se ha generado una falsa expectativa en algunas cosas, esto
viene por ese afán que yo creo que tenemos y que tiene nuestra querida y
apreciada Alcaldesa, en salir vendiendo proyectos, grandes proyectos, se siente,
sinceramente, como Alicia en el País de las Maravillas, vendiendo una ciudad
idílica, donde vamos a tener, oiga, un Manhattan aquí, un pequeño Manhattan, un
distrito cultural que va a ser la pera, grandes estadios de beisbol, el Circ du Soleil,
turismo deportivo, una serie de proyectos, que luego parece ser que no tienen
mucha base cuando se nos caen como este.
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Claro, esto genera desconfianza Sr. Fran Belver y por eso es por lo que los grupos
de alguna manera, pues no acaban de entenderlo. Nosotros entendemos que la
Alcaldesa tiene la obligación de vender la ciudad, evidentemente, y que traspase
nuestras fronteras y demás, pero es que a veces molesta que las cosas no estén
consolidadas y ya se lancen a los cuatro vientos para que luego haya una
frustración como la que hay y eso genera desconfianza, por eso a veces tenemos
que mirar las cosas dos veces. La mía la tienen, cuando lo veo claro, y no me
duelen prendas en decirlo, pero cuando no lo veo claro no, porque claro, montar
conferencias que nos cuestan 35.000 y 40.000 euros, para explicar proyectos para
que la Sra. Alcaldesa, con toda la legitimidad del mundo que tiene, venda proyectos
que luego se nos caigan, pues genera desconfianza y por eso es por lo que
decimos, oiga, vamos a ver ahora.
Por lo tanto, mire, ve, ahora seguramente no les ha gustado tanto lo que he dicho
¿no? pero mire, Sr. Fran Belver, por favor, no me diga, porque me busca la ruina
aquí con los demás, si ven que estamos muy de acuerdo, me van a dar hasta en el
carnet de identidad. Yo creo que he sido coherente y cuando veo que una cosa está
bien hecha, no me duelen prendas en rectificar e incluso decir que el gobierno lo
está haciendo bien, pero tengan en cuenta que eso que está pasando con este
edificio es porque genera desconfianza, porque se venden los proyectos, como
decía anteriormente y lo repito otra vez, cuando la Alcaldesa se siente ella muy a
gusto explicando esas políticas que van a hacer una ciudad idílica y que el futuro lo
tenemos ganado y luego resulta que se caen algunas de ellas, por lo tanto, hay que
ser más prudentes y sobretodo no gastar tanto dinero en conferencias, porque al
final habría que…ese dinero tener mucho cuidado, porque es ahí donde podemos
encontrar agujeritos para esas políticas sociales que les reclamamos a veces y que
se quedan fuera. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Ya me extrañaba a mí, íbamos bien y al final la hemos liado, Sr. García. No, mire,
hablando en serio, esta ciudad sí se ha ganado algo, la ciudad, no digo el portavoz
del grupo socialista, ni la Alcaldesa, si esta ciudad se ha ganado algo es la
confianza y se ha ganado la confianza a base de mucho trabajo de mucha gente, y
si hoy siguen pasando cosas en esta ciudad, no sólo o no impulsadas por el
Ayuntamiento y hay otra gente que viene a esta ciudad y hace cosas, es porque
esta ciudad genera confianza y porque la gente sabe que cuando viene aquí y entra
por una de las puertas de este Ayuntamiento, sabe que se sienta a hablar con
gente seria y con gente que cuando dice que sí es que sí y que cuando dice que no
es no. Eso hace que siga, aún a fecha de hoy, que sigan pasando cosas en esta
ciudad, porque somos un gobierno fiable, por eso siguen pasando cosas, y eso, nos
guste o no, además nos obliga a tener que salir al exterior y hablar con gente y
explicar que hay en la ciudad, quienes somos, qué pensamos, qué anhelamos,
cuáles son los proyectos que queremos desarrollar.
Y por eso lo hacemos así y creo que hemos de seguir haciéndolo, creo que es
bueno que expliquemos fuera de nuestras fronteras que Hospitalet está como está,
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que hacemos lo que hacemos, que nos proponemos lo que nos proponemos, cuál
es la estrategia que tiene la ciudad, cuál es ese proyecto que tenemos, no para
pasado mañana, un proyecto que además se hizo con un alto nivel de participación
ciudadana, aunque algunos no les guste, con horizonte 2025, ven que hay una
estrategia, ven que hay un proyecto, ven que hay un liderazgo, y eso es lo que hace
que sigan pasando cosas positivas en esta ciudad y creo que, y en eso tiene usted
razón, cuantos más seamos y más juntos vayamos todos, más compactos nos
vean, mucho mejor, para quién, mucho mejor para la ciudad y para su gente,
porque eso al final genera cosas que nos ha permitido a esta ciudad, en una época
de crisis, poder que nuestros ciudadanos, que la gente de esta ciudad haya podido
soportar la crisis de mejor manera.
Y volviendo, y déjenme que retome para corregir una cuestión que planteaba el Sr.
Jesús Martín cuando decía, las políticas activas de ocupación, es igual, ustedes
tienen que poner dinero y las han congelado. Mire, perdón, Javier Martín, perdón
Jesús, Javier Martín, cambio de Martín, mire, con los agentes sociales de esta
ciudad, Comisiones Obreras, UGT y la Patronal, hemos firmado un acuerdo que
hemos de llevar a aprobación formal, le digo, pero ya tenemos nosotros el acuerdo,
por el que durante tres años, este Ayuntamiento, sin ninguna competencia, pondrá
un millón de euros para políticas activas de ocupación. Eso es dar trigo, lo otro
predicar.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Un petit comentari al Partit Popular, una miqueta quan deien que baixaven les
partides en promoció econòmica. Bueno, la partida es verdad que baja, pero es por
el tema del alquiler de “La Vanguard”, nos ahorramos este..., ahorramos el alquiler
de este edificio, sus servicios serán desde el Gornal Activa y desde el CEMFO, y en
cambio incrementamos la partida del “Pacte Local d‟Ocupació” que acaba de
comentar el Sr. Belver. Por lo tanto, a nivel económico se incrementan las partidas
en promoción económica, pero sobretodo porque hemos ahorrado con el alquiler de
“La Vanguard”. Gracias.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí, jo, simplement, gràcies Alcaldessa, per respondre a un comentari que feia el
regidor de CUP-Poble Actiu al respecte de si no es fan altre tipus de
reconeixements que s‟haurien de fer des d‟altres àrees o altres temàtiques diferents
als de la guàrdia urbana, simplement recordar que aquest divendres vam tenir
precisament la nit de l‟esport, on es fa el reconeixement als esportistes de la ciutat
que assoleixen èxits esportius. Però també que existeix la nit del comerç on es fa
reconeixement als comerços, es fan els premis d‟emprenedoria jove, hi ha premis a
nivell d‟educació i, per tant, hi ha tot un ampli ventall de reconeixements que com a
ciutat, les distincions ciutadanes i més que segurament me n‟oblido, que es fan
precisament per reconèixer aquelles persones que fan una aportació especial, en el
seu àmbit, al funcionament i la millora de la societat i de la ciutat, per tant, sí que es
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fan i els de la guàrdia urbana només els pot fer, com deia el nostre portaveu, la
pròpia guàrdia urbana.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo crec que s‟ha debatut suficientment aquests temes de la Comissió
Informativa de Presidència, per tant...sí, Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
No, simplement confirmar la votació del grup municipal de la CUP-Poble Actiu dels
punts 11, 12 i 13, perquè jo crec que no he pres bé nota.

SRA. ALCALDESSA
Posicionament de l‟11, 12 i 13.

SRA. SECRETÀRIA
Sí, si us plau, perquè jo he pres nota d‟una cosa i després el que ha explicat no
coincideix, per tant, no tinc ben presa la nota.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, és abstenció en l‟11, a favor del 12 i en contra del 13.

SRA. SECRETÀRIA
Perfecte, ja està.

SRA. ALCALDESSA
D‟acord, molt bé, doncs quedarien aprovats tots els acords, a excepció del número
3 que quedaria rebutjat, per tant, el punt número 3 no s‟ha aprovat, tal i com estava
previst. Passaríem a la Comissió Permanent de Drets i Territori.
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ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L‟ALCALDIA
7751/2016, DE 3 D‟OCTUBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l‟Alcaldia número 7751/2016, de 3 d‟octubre, que literalment diu:
“DECRET DE L‟ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR PERSONAL EVENTUAL
Atès que el Ple de l‟Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 19 de
juny de 2015, va determinar la plantilla de personal eventual i el seu nom,
característiques i retribucions; i de conformitat amb el que disposa l‟article 104.1 de
la Llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l‟article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el text refós
de la llei municipal i de règim Local de Catalunya, l‟article 9 i concordants del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s‟aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya i l‟article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d‟abril de l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball
següents:






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

Atès que l‟article 9 i concordants del Decret 214/1990, de 30 de juliol, atorga a l‟Alcaldia la competència pel nomenament del personal eventual de confiança o
assessorament especial tenint en compte les característiques i retribucions
aprovades pel Ple Municipal.
Atès que per decrets de l‟Alcaldia-Presidència núm. 5534/2015, de 19 de juny i
posteriors, es va nomenar i cessar a diferent personal per diferents llocs de treball
com a personal eventual.
Vist l‟informe de l‟assessoria jurídica.
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Fent ús de les facultats que en confereixen els articles 104.2 de la Llei 7/1985, de 2
d‟abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l‟article 304 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya i l‟article 9 i següents del Decret 214/1990.
DISPOSO:
Primer.- Nomenar ASSESSOR DE GRUPS MUNICIPALS, amb les característiques,
retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual
al senyor,
1. D. S. G. (del grup polític municipal del Partit Popular)
Segon.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, resten vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:




2 llocs de treball d‟Assessor/a Nivell 1
1 llocs de treball d‟Assessor/a Nivell 3
1 llocs de treball d‟Assessor/a de grups municipals

Tercer.- El nomenament de la persona abans esmentada tindrà efectes amb data
de la presa de possessió i jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la
fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979, de 5 d‟abril.
Quart.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General de
la Corporació, en el termini de 30 dies a comptar des de la data de la present
resolució als efectes de formular les declaracions sobre causes d‟incompatibilitats o
activitats, i sobre béns i drets patrimonials de conformitat amb el que determinen els
articles 44.1.d) i 46.2.a) del Reglament de Govern i Administració de l‟Ajuntament
de L‟Hospitalet de Llobregat vigent (BOP 12/01/2012).
Cinquè.- Es procedirà a donar d‟alta, en el seu cas, en el Règim General de la
Seguretat Social a la persona abans esmentada, i amb efectes de la presa de
possessió del seu càrrec.
Sisè.- Donar compte al Ple de l‟Ajuntament, en la propera sessió que celebri, als
efectes legals oportuns.
Setè.- Publicar aquest acord en el BOP i el DOGC i en el tauler d‟anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l‟article 304.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Vuitè.- Donar trasllat d‟aquest decret, a la persona nomenada, a l‟àrea d‟Alcaldia, a
la Gerència Municipal, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció Municipal, a
la Tresoreria, i al Servei de Recursos Humans i als grups municipals, als efectes
legals oportuns.”
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ACORD 2.- RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L‟ALCALDIA
7752/2016, DE 3 D‟OCTUBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l‟Alcaldia número 7752/2016, de 3 d‟octubre, que literalment diu:
“DECRET DE L‟ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR PERSONAL EVENTUAL
Atès que el Ple de l‟Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 19 de
juny de 2015, va determinar la plantilla de personal eventual i el seu nom,
característiques i retribucions; i de conformitat amb el que disposa l‟article 104.1 de
la Llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l‟article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el text refós
de la llei municipal i de règim Local de Catalunya, l‟article 9 i concordants del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s‟aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya i l‟article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d‟abril de
l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball
següents:






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

Atès que l‟article 9 i concordants del Decret 214/1990, de 30 de juliol, atorga a
l‟Alcaldia la competència pel nomenament del personal eventual de confiança o
assessorament especial tenint en compte les característiques i retribucions
aprovades pel Ple Municipal.
Atès que per decrets de l‟Alcaldia-Presidència núm. 5534/2015, de 19 de juny i
posteriors, es va nomenar i cessar a diferent personal per diferents llocs de treball
com a personal eventual.
Vist l‟informe de l‟assessoria jurídica.
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Fent ús de les facultats que en confereixen els articles 104.2 de la Llei 7/1985, de 2
d‟abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l‟article 304 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya i l‟article 9 i següents del Decret 214/1990.
DISPOSO:
Primer.- Nomenar ASSESSOR DE NIVELL 3, amb les característiques, retribucions
brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual al senyor,

1. R. O. F.
Segon.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, resten vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:



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

Tercer.- El nomenament de la persona abans esmentada tindrà efectes amb data
de la presa de possessió i jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la
fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979, de 5 d‟abril.
Quart.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General de
la Corporació, en el termini de 30 dies a comptar des de la data de la present
resolució als efectes de formular les declaracions sobre causes d‟incompatibilitats o
activitats, i sobre béns i drets patrimonials de conformitat amb el que determinen els
articles 44.1.d) i 46.2.a) del Reglament de Govern i Administració de l‟Ajuntament
de L‟Hospitalet de Llobregat vigent (BOP 12/01/2012).
Cinquè.- Es procedirà a donar d‟alta, en el seu cas, en el Règim General de la
Seguretat Social a la persona abans esmentada, i amb efectes de la presa de
possessió del seu càrrec.
Sisè.- Donar compte al Ple de l‟Ajuntament, en la propera sessió que celebri, als
efectes legals oportuns.
Setè.- Publicar aquest acord en el BOP i el DOGC i en el tauler d‟anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l‟article 304.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Vuitè.- Donar trasllat d‟aquest decret, a la persona nomenada, a l‟àrea d‟Alcaldia, a
la Gerència Municipal, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció Municipal, a
la Tresoreria, i al Servei de Recursos Humans i als grups municipals, als efectes
legals oportuns.”
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ACORD 3.- RELATIU AL NOMENAMENT DEL DIRECTOR DELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ MUNICIPALS.
Sotmès a votació ha estat rebutjat amb 16 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ICV-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 11 vots a favor
dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; assistents presents en
el moment de la votació.
ACORD 4.- RELATIU A L‟APROVACIÓ DE L‟ACTA DE DELIMITACIÓ DE
TERME MUNICIPAL L‟HOSPITALET-CORNELLA DE LLOBREGAT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants 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 per
tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l‟article 123.2 de la
llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple municipal en sessió de 22 de febrer de 2016, va nomenar la
Comissió de Delimitació del terme municipal de L‟Hospitalet de Llobregat, amb la
resta dels municipis termeners.
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VISTOS els documents que figuren incorporats a l‟expedient, relatius als treballs de
preparació i documentació de la delimitació amb el municipi veí de Cornellà de
Llobregat.
ATESA l‟acta de delimitació signada, de conformitat, pels integrants de les s
comissions dels municipis de L‟Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat, el
dia 4 d‟octubre de 2016.
ATÈS el que disposen els arts. 25 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel
qual s‟aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
l‟article 31.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, vigent, que va ser objecte
de modificació pel Decret 209/2015, de 22 de setembre.
El Ple municipal, a proposta de l‟alcaldia presidència, amb el dictamen previ de la
Comissió Permanent de Presidència, i amb el quòrum de la majoria absoluta previst
a l‟art.123.1.e) en relació amb l‟art. 123.2 de la Llei 7/85, de 2 d‟abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l‟acta de delimitació dels terme municipals de L‟Hospitalet de
Llobregat i Cornellà de Llobregat signada de conformitat, en data 4 d‟octubre de
2016, per les comissions de delimitació d‟ambdós ajuntaments que s‟insereix a
continuació:
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Les pàgines 6 i 7 de l’acta recullen les signatures dels representants i a
continuació figura incorporada a l’acta
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SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General de l‟Administració
Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, així com als ajuntaments de Cornellà de Llobregat, el Prat
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de Llobregat i Esplugues de Llobregat.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la Agència Catalana de l‟Aigua, a ADIF
(Direcció de Patrimoni i Urbanisme –Gerència Area Noroest) i al Departament de
Territori i Sostenibilitat (Carreteres) significant-los que el present acord te la
consideració d‟acte de tràmit, motiu pel qual de conformitat amb l‟art.112 de la Llei
39/2015, d‟1 d‟octubre, no procedeix la presentació de cap recurs.
QUART.- TRASLLADAR el present acord al Gabinet de l‟alcaldia, al Servei
d‟Informació Geogràfica i Cartografia i a l‟ADU per al seu coneixement.
ACORD 5.- RELATIU A L‟APROVACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ QUE
INTERPRETA EL REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE EN RELACIÓ A LA
PRESENTACIÓ I TRAMITACIÓ DE LES MOCIONS. (1/2016).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS la regulació relativa a la presentació de les mocions que es conté a l‟art. 54 i
concordants del Reglament Orgànic del Ple, vigent, publicat en el BOPB de 12 de
gener de2012 .
ATÈS que l‟art. 2 de l‟esmentada norma habilita al Ple per a dictar instruccions que
interpretin i aclareixin, en cas de dubte o discrepància les disposicions del propi
reglament.
VISTA la Instrucció que elaborada per la Secretaria General del Ple, ha estat
conformada pels representants dels diferents grups polítics municipals.
Vist l‟informe de la Secretaria General del Ple d‟11 d‟octubre de 2016 (LH 22/2016)
El Ple municipal, a proposta de l‟alcaldia presidència, amb el dictamen previ de la
Comissió Permanent de Presidència, en exercici de les facultats que li reconeix l‟art
2 del vigent Reglament Orgànic del Ple ,
ACORDA:
PRIMER.-APROVAR la instrucció interpretativa núm1 del reglament orgànic del ple
vigent que literalment diu:
“INSTRUCCIÓ QUE INTERPRETA EL REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE EN
RELACIÓ A LA PRESENTACIÓ I TRAMITACIÓ DE LES MOCIONS. (1/2016)
Les diferents fases relatives a la tramitació de les mocions i les seves incidències,
es desenvoluparan conforme es determina a continuació:
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A) PRESENTACIÓ DE LES MOCIONS.
Les Mocions es remetran pel grup o grups autors d’aquestes a la resta dels
grups polítics municipals i als regidors no adscrits, així com a la bústia del
correu electrònic de la Secretaria General del Ple, especialment habilitada
amb aquesta finalitat.
La forma de la moció haurà de respondre a l’estructura prevista a l’art.
54.2.a) del ROPLE: “una part expositiva que reculli els motius i fonaments de
la Moció i una part resolutòria que contingui els pronunciaments concrets i
acords a adoptar”.
El termini màxim de presentació de la Moció, de conformitat amb l’art.
54.2.b) del ROPLE, és el de les 24 hores abans de la data prevista per a la
celebració de la comissió permanent que ha de dictaminar els assumptes
que se sotmeten al ple ordinari per l’àrea de l’alcaldia. Als efectes de
concretar aquest termini s’estableix que la seva finalització és les 9.30 hores
del dia anterior a la data en la qual tingui lloc la sessió de la comissió. Cas
que aquest dia sigui festiu, la finalització del termini tindrà lloc a les 9.30
hores de l’anterior dia hàbil.
L’autoria de la Moció serà la que correspongui per raó del correu corporatiu
des del qual es trameti, que únicament podrà ser el del Portaveu del grup o
el de la secretaria del grup municipal.
El nombre màxim de mocions que es poden presentar, serà el determinat
per la Junta de Portaveus, en execució del art.54.6 del ROPLE.
B) CONSTÀNCIA DE LES MOCIONS PRESENTADES.





Als efectes que la comissió permanent pugui conèixer la mocions
presentades dins del termini màxim, i als efectes de deixar-ne
constància, la secretaria general del Ple expedirà un certificat que
recollirà les mocions trameses a la bústia del correu electrònic, habilitada
especialment, dins del termini abans establert, agrupades per raó de
l’autoria. El certificat incorporarà el text íntegre de cadascuna de les
mocions presentades, i les dades relatives a la data i hora de
l’enviament, s’enviarà per correu electrònic a tots els portaveus dels
grups municipals, als regidors no adscrits i a les secretaries de cadascun
dels grups, abans de les 11 hores del mateix dia.
Pel cas que constin al correu electrònic mocions duplicades del mateix
grup, el certificat de la secretaria general del ple inclourà el text de la
moció més recent, que s’entén és la enviada amb posterioritat.
Al certificat de la secretaria general del ple, es podrà incorporar
qualsevol altre incidència en la recepció de les mocions que aquesta
consideri d’interès.
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C) TRAMITACIÓ DE LES MOCIONS PRESENTADES.
A la Comissió Permanent, de caràcter ordinari, que ha de prendre
coneixement dels textos de les mocions presentades, de conformitat amb
l’art. 54.2.c) del ROPLE, s’inclourà a l’ordre del dia un punt sota la
denominació “MOCIONS”, en el qual es donarà compte del certificat de la
secretaria general del ple de l’apartat anterior.
Tindran la consideració de Mocions Conjuntes:
1.- aquelles que tinguin més d’un autor, per haver estat presentada amb
aquest caràcter dins del termini previst a l’art. 54.2.b) del ROPLE., i a
tal efecte.
2.- aquelles que per acord dels seus autors consten presentades de
manera individual i els autors acorden abans de la convocatòria del
Ple la fusió d’ambdues o varies, en una única Moció conjunta.
3.- aquelles que presentades de manera individual per un grup, compten
amb l’adhesió d’altres grups, bé en el decurs de la Comissió
Permanent que examina la Moció o fins 24 hores desprès de la
finalització de la sessió.
Per tal d’acreditar aquesta l’autoria conjunta en el supòsit 1 i 2 els grups
signants de la moció remetran a la bústia de correu electrònic de la
secretaria general del ple, escrit manifestant el caràcter de conjunta de la
Moció.
Pel supòsit 3, el grup o grups que han estat autors de la Moció hauran de
deixar constància de l’acceptació de l’adhesió a la seva Moció del grup que
ha expressat la voluntat d’adherir-se.
La secretaria general del ple donarà compte del resultat de l’examen de les
Mocions en la comissió permanent a les secretaries dels grups municipals,
per tal que aquestes incloguin, en el sistema de gestió d’acords del ple, les
mocions.
L’alcaldessa formarà l’ordre del dia amb aquelles mocions presentades
sempre que no decideixi sobre la seva no inclusió en exercici de les
potestats que li reconeix l’art. 54.4 del ROPLE. A l’ordre del dia del Ple dins
de l’apartat de Mocions conjuntes, es farà constar en les mocions conjuntes
provinents d’adhesions de manera separada el grup autor i el o els adherits
sota l’expressió “MOCIÓ PRESENTADA PER __________ AMB
L’ADHESIÓ DE__________”
D) MODIFICACIÓ I/O RECTIFICACIÓ DEL TEXT DE LES MOCIONS
PRESENTADES.
El text inicial de la Moció serà el que figura inclòs en el certificat de la
Secretaria al qual fa referència l’apartat B) anterior. Aquest text podrà ser
objecte de modificació i/o rectificació pel grup proponent, en els següents
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termes:






En el moment de l’examen de les Mocions en el decurs de la Comissió
Permanent, i així es farà constar, per la secretaria general del ple, en
l’acta de la sessió, restant incorporada la modificació i/o rectificació al
text inicial des d’aquest moment.
Finalitzada la Comissió Permanent, i abans de la inclusió en l’ordre del
dia de la sessió del ple, es podran incorporar les modificacions i/o
rectificacions en el text de la Moció. Aquest text s’enviarà a la Secretaria
General del Ple i a la resta de grups polítics municipals i serà el que
s’inclourà com a definitiu en el programa de gestió d’acords del ple.
Desprès de la convocatòria de la sessió plenària, qualsevol proposta de
modificació, s’haurà d’incorporar com a esmena al text de la Moció, de
conformitat amb el següent procediment:
o

o

Pel cas que l’esmena s’hagi formalitzat per escrit, abans de la
celebració de la Junta de Portaveus prèvia al ple ordinari, es
donarà compte a la Junta de Portaveus, i la secretaria general del
ple desprès de la lectura de punt corresponent de l’ordre del dia
del Ple, i en tot cas, prèviament al debat de la Moció, donarà
compte d’aquest modificació als efectes que el text objecte de
debat i votació sigui conegut per la totalitat dels membres del ple.
Les esmenes formulades en el mateix ple durant el debat de la
moció es tramitaran pel procediment previst a l’art. 46.11 del
ROPLE.”

SEGON.-DIFONDRE aquesta Instrucció a la seu electrònica municipal en
compliment de l‟art. 10.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.
TERCER.-NOTIFICAR el present acord als/a les regidors/es de la corporació
significant-les que contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, de
conformitat amb l‟art. 52.2 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, poden interposar, de manera optativa i no acumulativa, sempre
que hagin votat en contra, els recursos que s‟indiquen a continuació:
a) Recurs potestatiu de REPOSICIÓ, davant el mateix ple, en el termini d‟1
mes a comptar de la data de recepció de la notificació d‟aquest acord,
conforme determinen els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
b) Recurs CONTENCIOS-ADMINISTRATIU, davant els Jutjats d‟aquest ordre
judicial de la província de Barcelona, conforme disposa l‟art. 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa, en el
termini de 2 meses, a comptar del dia següent al de la recepció de la
notificació d‟aquest acte que posa fi a la via administrativa, en relació amb
l‟art. 63.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
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Sens perjudici, que puguin exercitar qualsevol altre recurs que considerin adient en
atenció al que disposa l‟art. 40.2 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
QUART.-TRASLLADAR aquest acord, a l‟alcaldia, a la Gerència, als portaveus
dels grups polítics municipals i a la Secretaria General del Ple als efectes adients.

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ACORD 6.- RELATIU A ADMETRE A TRÀMIT LA SOL·LICITUD EFECTUADA
PER LA MERCANTIL “CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA
S.A.”, DE REVISIÓ D‟OFICI DE L‟APARTAT SEGON DE LA CLÀUSULA 2.C) DE
L‟ADDENDA AL CONVENI URBANÍSTIC PRAT DE LA RIBA, 50-52, APROVADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 26 DE JULIOL DE 2006 I SIGNADA L‟11 DE
JULIOL DE 2006.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 6 vots d‟abstenció dels representants d‟ICV-EUiAPIRATES-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; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

En data 29 de juliol de 2016 el Sr. N. T. H., en representació de la mercantil
“CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.” va presentar, davant
el Registre General, amb núm. 45.577, escrit pel qual sol·licita la revisió d‟ofici de
l‟apartat segon de la clàusula 2.C) de l‟Addenda al “Conveni urbanístic Prat de la
Riba, 50-52”, aprovada pel Ple Municipal en data 26 de juliol de 2006 i signada l‟11
de juliol de 2006.
En data 10 d‟octubre de 2016 l‟Assessoria Jurídica va emetre informe al respecte,
considerant l‟admissió a tràmit de la dita sol·licitud per no trobar-se en cap dels
supòsits de no admissió regulats en l‟article 102.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
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administratiu comú i informant de la revisió d‟ofici dels actes nuls de ple dret, del
corresponent procediment, de l‟òrgan competent i de la necessitat de designar
instructor/a del dit procediment.
Per Provisió del tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació de data 11 d‟octubre de 2016 es va
disposar l'iniciï dels tràmits administratius adients per tal de proposar al Ple
Municipal la incoació del corresponent expedient administratiu i el nomenament
del/a Instructor/a del procediment.
El Ple, a proposta del tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- INCOAR expedient administratiu per a la revisió d‟ofici de l‟apartat segon
de la clàusula 2.C) de l‟Addenda al conveni urbanístic Prat de la Riba, 50-52,
aprovada pel Ple Municipal en data 26 de juliol de 2006 i signada l‟11 de juliol de
2006, pel qual l'interessat s‟obliga a lliurar a l‟Ajuntament 8 habitatges, amb una
superfície construïda de 573,50 m2 aproximadament, més la part proporcional dels
elements comuns i les terrasses, totalment construïdes i en les mateixes condicions
i acabats que la resta dels habitatges de protecció oficial propietat del sol·licitant.
SEGON.- DESIGNAR, com a Instructora del procediment, a la Sra. I. A. H.,
coordinadora de l‟Assessoria Jurídica.
TERCER.- SUSPENDRE el termini màxim legal per resoldre el procediment incoat i
notificar la resolució expressa, pel temps que intervingui entre la petició del
preceptiu dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya
i la seva recepció o fins que hagi transcorregut el termini per a la seva emissió i
sempre fins un termini màxim de tres mesos.
QUART.- INFORMAR als interessats, per una banda, que el termini màxim per a la
resolució i notificació d‟aquest procediment és de tres mesos, comptats des de la
data de recepció de la sol·licitud i, per una altra, que la sol·licitud s‟entendrà
desestimada, per silenci administratiu, si hagués transcorregut el dit termini,
descomptat el termini de suspensió, sense haver estat notificada la resolució
expressa.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord al Sr. N. T. H., en la seva condició de
representant legal de la mercantil “CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA
CONSTRUCTORA S.A.”, a la Instructora del procediment, al tinent d‟alcaldia de
l‟Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmi i Ocupació, i a la
Gerència de l‟ADU.
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ACORD 7.- RELATIU A L‟APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L‟ÀMBIT DELIMITAT ENTRE
ELS CARRERS DE POMPEU FABRA, DE LES PLANES I DE SANFELIU, AL
BARRI DE SANFELIU D‟AQUESTA CIUTAT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 1 vot en contra del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 5 vots
d‟abstenció 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; assistents presents en el
moment de la votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta
exigit en l‟article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les bases de
règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que el Ple de l‟Ajuntament, en data 31 de maig de 2016, va aprovar
inicialment la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l‟àmbit delimitat
entre els carrers de Pompeu Fabra, de Les Planes i de Sanfeliu, al barri de Sanfeliu
de l‟Hospitalet, sotmetent-lo a informació pública pel termini d‟un mes.
ATÈS que l‟aprovació inicial va ser publicada per edictes en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 20 de juny de 2016; al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya nº 7143 de 16 de juny de 2016; al diari “El Periódico de Catalunya” en
data 17 de juny de 2016, en el Tauler d‟anuncis de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet i a la
pàgina web municipal, obrint-se un termini d‟un mes d‟informació pública per a la
formulació d‟al·legacions.
ATÈS que la Vicesecretària General de l‟Ajuntament, mitjançant certificació de data
22 de juliol de 2016, fa constar que, dins del termini d‟informació pública, no s‟ha
presentat cap escrit d‟al·legacions.
ATÈS que, en posterioritat a l‟aprovació de l‟acord de l‟aprovació inicial, ha estat
detectada, d‟ofici, unes errades materials en la documentació aprovada. En aquest
sentit, s‟ha procedit a la seva esmena de conformitat amb el què disposa l‟article
109.2 de la Ley 39/2015, d‟1 d‟octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, d‟aplicació de conformitat amb la disposició final
setena d‟aquest mateix text normatiu i article 74.2 de la Llei 26/2010, de Règim
Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. La
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subsanació d‟errada al document que es proposa per a la seva aprovació, no
comporta cap alteració ni desvirtuació dels objectius i dels paràmetres reflectits a la
resta de la documentació i que no suposa en cap dels casos, canvis substancials
d‟acord a l‟article 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei
d‟Urbanisme.
VISTOS els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics de l‟Agència de
Desenvolupament Urbà.
ATÈS que l‟atribució per a l‟adopció de l‟acord d‟aprovació provisional correspon al
Ple Municipal, de conformitat amb l‟article 123.1.i) i 2) de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el “quòrum· de la majoria
absoluta la Modificació Puntual del Pla General Metropolità (MPPGM) de l‟àmbit
delimitat entre els carrers de Pompeu Fabra, de les Planes i de Sanfeliu, al barri de
Sanfeliu de l‟Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- RECTIFICAR l‟error material, detectat d‟ofici, en el document aprovat
inicialment pel Ple de l‟Ajuntament en data 31 de maig de 2016, de conformitat amb
l‟article 105.2 de la llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i disposició
transitòria tercera de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, i que queda subsanat de la següent
manera:
. Suprimir de l‟índex del document de planejament inicial, el plànol de
proposta assenyalat com a número 9 “Relació de la proposta amb la
zonificació pendent d’aprovació definitiva a l’àrea d’influència, e: 1/5.000”
ja que aquest plànol és inexistent. Això comporta una nova numeració
d‟aquests plànols.
. Incloure en la relació de documents que figura a l‟article 3 de la
normativa de planejament, els plànols de proposta números 11 “Servituds
aeronàutiques d’operació, e:1/20.000” i 12 “Servituds aeronàutiques
radioelèctriques, e:1/20.000”
. Incloure com a documents gràfics els plànols 11 “Servituds
aeronàutiques d’operació, e:1/20.000” i 12 “Servituds aeronàutiques
radioelèctriques, e:1/20.000”
. Clarificar, en el paràgraf quart del punt 8 de la memòria del document
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que: “L’àmbit de la Modificació Puntual de PGM ocupa uns terrenys
classificats de sòl urbà subjectes a una operació de reforma, motiu pel
qual d’acord amb la disposició addicional 2ª del TLRUC i als efectes de
l’aplicació del Text Refós de la Llei del Sòl 2/2008 (avui RDL 7/2015 de 30
d’octubre), aquesta actuació és de reforma i renovació de la urbanització.
. Corregir l’errada de transcripció en el Text de la Disposició Addicional de la
Normativa del Planejament, sobre Servituds Aeronàutiques, on diu “decret
587/72” ha de dir “decret 584/72”.

TERCER.- TRAMETRE el projecte aprovat en el punt primer del present dictamen,
per triplicat, amb fotocòpia de l‟expedient administratiu, a la Direcció General
d‟Ordenació i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.
ACORD 8.- RELATIU A L‟APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA
ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA IMPLANTACIÓ D‟ESTABLIMENTS
DESTINATS A CLUBS SOCIALS PRIVATS I ASSOCIACIONS DE
CONSUMIDORS DE SUBSTÀNCIES LEGALMENT PERMESES QUE PUGUIN
GENERAR DEPENDÈNCIA AL TERME MUNICIPAL DE L‟HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots en contra
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 2 vots d‟abstenció dels representants d‟ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que el Ple Municipal, en la sessió del 31 de maig de 2016, va aprovar
provisionalment el Pla Especial urbanístic per a la implantació d‟establiments
destinats a clubs socials privats i associacions de consumidors de substàncies
legalment permeses que puguin generar dependència al terme municipal de
l‟Hospitalet de Llobregat, pel que s‟estimen parcialment les al·legacions formulades
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durant el termini d‟informació pública del Pla Especial, amb posterior tramesa a la
Direcció General d‟Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.
ATÈS que, la Comissió Territorial d‟Urbanisme de l‟àmbit Metropolità de Barcelona,
en la sessió de 27 de setembre de 2016, ha resolt aprovar definitivament el Pla
Especial Urbanístic suara esmentat, supeditant-ne la publicació al DOGC i
consegüent executivitat, fins que, mitjançant un Text Refós, s‟incorporin les
prescripcions següents:
1. Cal excloure del document els aspectes que fan referència a les condicions
tècniques, materials i de funcionament que en tot cas s‟hauran de regular
mitjançant la corresponent ordenança municipal.
2. Indicar l‟Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes
urbanístiques i els plànols d‟ordenació en suport informàtic i en format editable
de tractament de textos, en compliment de l‟article 17.6 del Reglament de la Llei
d‟urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l‟ordre
PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s‟estableixen els requeriments tècnics
de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya
competents per a la seva aprovació definitiva.
VIST l‟informe emès pels serveis tècnics de l‟Agència de Desenvolupament Urbà,
en el qual informen favorablement el Text Refós presentat.
VIST l‟informe emès per la Cap de Serveis de Gestió i Assessorament Jurídic de
l‟Agència de Desenvolupament Urbà del text refós del Pla Especial Urbanístic, així
com la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d‟Urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei.
ATÈS que la competència per a l‟adopció de l‟acord municipal recau en el Ple de
l‟Ajuntament, amb el quòrum de la majoria simple, de conformitat amb l‟article
123.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de bases de règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la implantació
d‟establiments destinats a clubs socials privats i associacions de consumidors de
substàncies legalment permeses que puguin generar dependència al terme
municipal de l‟Hospitalet de Llobregat, en compliment de les prescripcions de
l‟acord de la Comissió Territorial d‟Urbanisme de l‟àmbit Metropolità de Barcelona
en la sessió de 27 de setembre de 2016.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l‟acord primer d‟aquest dictamen, per
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triplicat exemplar, així com una còpia del document administratiu, a la Direcció
General d‟Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, en compliment de la resolució referida de la Comissió Territorial
d‟Urbanisme de l‟àmbit Metropolità de Barcelona, per a la seva executivitat.
SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
ACORD 9.- RELATIU A LA CONCESSIÓ DE MEDALLES D‟HONOR DE LA
GUÀRDIA URBANA DE L‟HOSPITALET.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d‟abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Reglament de distincions de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de
Llobregat, publicat al BOP de 29-04-2015, regula el procediment i els requisits per a
la concessió de les distincions que podrà atorgar l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat de Llobregat per tal de premiar els/les funcionaris/es del Cos de la
Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat, d'altres Forces i Cossos de Seguretat,
així com a aquelles persones, entitats, empreses i institucions, publiques o privades
que siguin mereixedores d'aquest reconeixement.
ATES que d‟acord amb allò establert al seu article 12, punts 1, 3 i 4, en tots els
procediments de concessió de medalles d‟honor de la Guàrdia Urbana serà
preceptiva la instrucció del corresponent expedient i a tal efecte es constituirà una
Comissió de Distincions, la qual elaborarà, abans del dia 30 de setembre de cada
any, una proposta de concessió de les Medalles d'honor de la Guardia Urbana. La
proposta serà elevada per conducte de l'alcaldia o el/la Regidor/a delegada en
matèria de seguretat ciutadana al Ple Municipal a efectes de la seva aprovació.
ATÈS que mitjançant Resolució núm. 5900, de 16-07-2015, de la Tinent d‟Alcaldia
de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme es va constituir formalment la
Comissió de Distincions de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de Llobregat, d‟acord
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amb allò establert al Reglament de distincions de la Guardia Urbana de L'Hospitalet
de Llobregat.
ATÈS que la Comissió de Distincions de la Guàrdia Urbana, reunida en sessió de
data 28-09-2016, a la vista dels informes de les diverses actuacions realitzades, ha
acordat proposar la concessió de les Medalles d‟Honor de la Guardia Urbana
establertes a l‟esmentat Reglament.
VIST l‟informe emès per l‟Assessor Jurídic de Seguretat, Convivència i Civisme.
Per tot això,
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- CONCEDIR la Medalla de Distinció professional, per la seva
trajectòria professional i una actitud de constant superació durant els més de 20
anys que porten a la plantilla del Cos, als següents membres de la Guàrdia Urbana
de L‟Hospitalet:
-

Sergent J. O. D.
Sergent L. S. C.
Caporal S. F. A.
Caporal M. V. C.
Caporal I. L. L.
Agent J. Y. R.
Agent A. R. G.
Agent B. P. C.
Agent J. L. F.
Agent M. M. N.
Agent M. G. G.
Agent S. B. V.
Agent S. d. l. H. L.

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

Pel servei realitzat el dia 25 de gener al carrer Montseny amb carrer Llança.
La ràpida i eficaç intervenció varen evitar l‟ofegament que patia una menor,
d‟1 any i la seva satisfactòria recuperació en el centre assistencial, als
agents R. B. R. i M. P. C..

-

Per la seva actuació, quan es trobava fora de servei, el dia 23 de març en un
supermercat d‟Esplugues. La seva intervenció va fer possible la detenció
d‟una persona per robatori amb força a les taquilles dels treballadors de
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l‟establiment i pel servei realitzat el dia 3 de març a l‟avinguda Torrent
Gornal, 57. Amb la seva actitud i empatia varen evitar que una persona es
precipités des d‟un 3r pis, a l‟agent F. M. P.
-

Pel servei realitzat el dia 3 de març a l‟avinguda Torrent Gornal, 57. Amb la
seva actitud i empatia varen evitar que una persona es precipités des d‟un 3r
pis, a l‟agent F. A. M..

-

Per la seva ràpida i eficaç actuació, el passat dia 4 d‟abril, al carrer
Libèl·lules, 6, davant els crits d‟auxili d‟una senyora que es trobava a
l‟interior d‟una vivenda plena de fum per un incendi al immoble, varen fer
possible la seva prompta recuperació en el centre assistencial on va ser
traslladada. Davant el perill existent i la petició d‟auxili no varen tenir en
compte la seva integritat i en el rescat un dels agents va tenir que ser atès
pels sanitaris per intoxicació per fum, als agents A. M. V. i J. L. C. G.

TERCER.- CONCEDIR la Medalla de la Guàrdia Urbana, per la seva contribució a
la Guàrdia Urbana de L‟Hospitalet en benefici de la col·laboració i coordinació entre
cossos policials, als membres d‟altres Cossos i Forces de Seguretat que a
continuació es relacionen:
-

Sra. C. M. i L., Comissària Cap Àrea Metropolitana Sud.
Sr. R. F. T., Inspector Sot-cap ABP L‟Hospitalet.
Sr. J. A. G. M., Capità Guardia Civil de Vilanova
Sr. A. V. i S., Intendent Cap Policia Local Sant Boi de Llobregat
Sr. M. S. R., Intendent Major Cap Policia Local Mataró

QUART.- TRASLLADAR aquesta resolució, a la Alcaldia, a la Presidència de la
Comissió de Distincions i a la Prefectura de la Guàrdia Urbana.
ACORD 10.- RELATIU A LA CONCESSIÓ DE MEDALLES DE LA GUÀRDIA
URBANA DE L‟HOSPITALET A LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. 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; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; i amb 1 vot d‟abstenció del representant de la CUP-PA, Sr.
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Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Reglament de distincions de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de
Llobregat, publicat al BOP de 29-04-2015, regula el procediment i els requisits per a
la concessió de les distincions que podrà atorgar l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat de Llobregat per tal de premiar els/les funcionaris/es del Cos de la
Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat, d'altres Forces i Cossos de Seguretat,
així com a aquelles persones, entitats, empreses i institucions, publiques o privades
que siguin mereixedores d'aquest reconeixement.
VIST que l'article 14 del mateix reglament determina que les medalles de la
Guàrdia Urbana a la col·laboració ciutadana tenen per finalitat distingir a les
persones, físiques o jurídiques, associacions, entitats o institucions públiques o
privades, amb o sense ànim de lucre, que hagin contribuït d'una manera notòria
amb el seu suport a aquesta Guàrdia Urbana, premiant especialment, aquelles
actuacions quotidianes que es puguin situar per sobre del nivell normal d'exigibilitat
en el compliment dels seus deures.
ATÈS que l'article 15 del reglament estableix el procediment per dur a terme la
concessió d'aquestes medalles i a l'apartat 3 es preveu que amb els informes
relatius a les persones o entitats que es proposen s'ha d'elaborar una proposta de
concessió de medalles que s'ha de sotmetre a informe, no vinculant, de la Junta de
Portaveus abans de la redacció de la proposta definitiva.
VIST l'informe emès per l'Intendent Major en cap de la Guàrdia Urbana de
L'Hospitalet, de proposta de concessió de la medalla, que consta a l'expedient.
VIST que el Tinent d' Alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme va
presentar proposta a la Junta de Portaveus de conformitat amb l'art. 15 del
Reglament esmentat, i que aquesta ha estat informada favorablement en sessió de
27 de setembre de 2016.
VIST l‟informe emès per l‟Assessor Jurídic de Seguretat, Convivència i Civisme.
Per tot això,
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- CONCEDIR les Medalles de la Guàrdia Urbana a la col·laboració
ciutadana, a les següents persones:
•
•

Sr. J. O. B., President de l'Associació de Protecció Civil de L'Hospitalet.
Sr. M. E. C., Cap de Bombers de L'Hospitalet.
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SEGON.- TRASLLADAR aquesta resolució, a la Alcaldia, a la Presidència de la
Comissió de Distincions i a la Prefectura de la Guàrdia Urbana.
HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 11.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI I.D.P.M., PER EXERCIR ACTIVITAT
PRIVADA.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i 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 la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Atès que en data 5 de maig de 2016, amb registre d‟ entrada núm. 40, I. d. P. M.,
agent de la Guàrdia Urbana d‟ aquest Ajuntament, va sol·licitar compatibilitzar amb
l‟activitat privada per fer instal·lacions elèctriques per l‟empresa Idelec durant 18,75
hores setmanals.
Atès que F. d. l. T. T. Intendent Major Cap de la Guàrdia Urbana d‟aquest
Ajuntament, en el seu informe de 17 de maig de 2016, manifesta que les tasques
diàries de I. d. P. M., són les pròpies assignades a la funció d‟agent en el
Reglament de la Guàrdia Urbana i que consten detallades en el seu informe.
Atès que així mateix informa que l‟agent I. d. P. M. està assignat a la Unitat de
Suport i Informació amb horari flexible en funció de la Unitat.
Atès que la legislació d‟aplicació al règim d‟ incompatibilitats a que es troben
subjectes els cossos de la policia local de Catalunya ve determinada per l‟ article
6.7 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l‟
Estat (LOFCSE), segons el qual la pertinença a les Forces i Cossos de Seguretat
és causa d‟ incompatibilitat per al desenvolupament de qualsevol altre activitat
pública o privada llevat d‟aquelles exceptuades de la legislació sobre
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incompatibilitats i per l‟ article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies
locals de Catalunya (LPLC) que estableix una regulació en el mateix sentit.
Atès que necessàriament, per tant, haurem d‟ examinar la normativa que regula el
règim d‟ incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟ incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques (LIPAP) i la llei 21/1987 de 26 de novembre d‟
incompatibilitats del personal al servei de l‟ administració de la Generalitat (LIPG),
que conté una regulació similar a la normativa estatal.
Atès que com ja s‟ apuntat la LOFCSE i la LPLC fa una remissió a la normativa
general sobre incompatibilitats en el sentit que exceptua de la incompatibilitat, les
activitats que estan establertes en la legislació general, el que ens planteja la
qüestió de quin és l‟ abast d‟aquesta remissió: si s‟ ha d‟ entendre feta a tota la
normativa d‟ incompatibilitats en bloc i per tant es podrien compatibilitzar activitats
públiques i privades amb les limitacions establertes a la pròpia LIPAP o si, per el
contrari, la remissió només s‟ ha d‟ entendre feta a l‟ article 19 de la LIPAP o al
article 2 LIPG que enumeren quines activitats queden exceptuades del règim d‟
incompatibilitats i que, per tant, es poden realitzar sense necessitat de
reconeixement de compatibilitat.
Atès que les primeres sentències que va dictar el Tribunal Suprem respecte d‟
aquesta qüestió (STS de 23 gener de 1990; STS de 3 de setembre de 1990) van
ser restrictives, al considerar perjudicial per a l‟ interès general la remissió en bloc a
la normativa general d‟ incompatibilitat i reconeixent únicament la compatibilitat amb
aquelles activitats previstes a l‟art. 19 de LIPAD.
Atès que va ser la sentència del TSJ de Madrid de 13 de maig de 2008 la que va
declarar la compatibilitat d‟ un membre de la guàrdia civil amb l‟ exercici d‟ una
activitat privada, concretament de l‟advocacia, basant-se en que la remissió feta per
la LOFCS s‟ ha d‟ entendre no només a l‟ article 19 LIPAP sinó també als articles 11
a 15, 3.1 i 11 de la mateixa llei. El Tribunal Suprem va estendre els efectes de la
sentencia del TSJ Madrid, en les sentències de 17 febrer de 2011, 5 de maig de
2011 i 16 febrer de 2012 a altres supòsits, provocant així un canvi en la doctrina
que havia mantingut fins el moment.
Atès que més recentment, és la Sentencia TSJ Madrid de 3 de desembre de 2013
que la concedeix la compatibilitat a un guàrdia civil per a l‟ exercici de l‟ activitat
privada d‟ impartir classes d‟ aspirants a ingrés a les forces i cossos de seguretat de
l‟Estat, policies locals, exercit professional, personal de protecció civil bombers i
vigilants de seguretat i, a Catalunya, la sentencia del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, (que igualment mantenia una línea restrictiva), ha produït un canvi de
doctrina a partir de la Sentència 11 d‟ abril de 2013, reconeixent a una Guàrdia
Urbana de Lleida la compatibilització de l‟ exercici de l‟ advocacia.
Atès que l‟ article 1 ap. 2d) de la Llei 21/1987, de 26 de desembre, d‟
incompatibilitats del personal al servei de les administració de la Generalitat disposa
que aquesta llei és també aplicable al personal al serveis de les corporacions locals,
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ens, organismes i empreses que d‟ elles depenguin, motiu pel qual és aquesta
norma l‟ ha que hem d‟ aplicar.
Atès que disposa l‟ article 11 LIPG que, en tot cas, el personal comprès en l‟ àmbit
d‟ aplicació de la mateixa no podrà exercir unes determinades activitats d‟ entre les
quals, no es troba la d‟ instal·lador.
Atès que per altra banda, aquesta activitat tampoc no es troba dins de les activitats
permeses i que no necessiten reconeixement de compatibilitat del l‟ article 2 de la
referida llei d‟ incompatibilitats.
Atès que per tant, el règim jurídic que s‟ ha d‟ aplicar ha de ser el disposat als
articles 12 i 13 de la LIPG, que determina que la compatibilitat amb la segona
activitat no pot ser absoluta i que s‟ ha de reconèixer, però que ateses les funcions
que desenvolupa l‟ empleat sol·licitant, el reconeixement ha de tenir les següents
limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat com a
caporal de la policia local.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟ horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l‟
interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L‟ interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟ exercici
de la activitat privada.
- La dedicació màxima de la segona activitat no pot ser superior al 50% de la
jornada ordinària.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟ aplicació al règim d‟
incompatibilitats.
Atès que respecte a les limitacions en el règim retributiu, l‟ article 14 de la LIPG
disposa que no es podrà reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de
treball que comportin la percepció d‟un complement específic pel factor d‟
incompatibilitat o per concepte equiparable. La policia local d‟ aquest ajuntament
percep dins del complement específic el factor d‟ incompatibilitat, motiu pel qual se li
haurà de deixar d‟ abonar aquest factor a I. d. P. M..
Vist l‟informe de l‟ Intendent Major, Cap de la Guàrdia Urbana
Vist l‟ informe de l‟ assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l‟ article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‟ incompatibilitats del
personal al servei de l‟ Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l‟ Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
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ACORDA:
Primer.- RECONÈIXER al senyor I. d. P. M. la compatibilitat per fer instal·lacions
elèctriques per l‟ empresa Idelec i, sempre, que el temps que dediqui a les
mateixes, no sigui superior a 18,75 hores setmanals i amb les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat com a
policia local.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟ horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l‟
interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L‟ interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟ exercici
de la activitat privada.
- La dedicació màxima de la segona activitat no pot ser superior al 50% de la
jornada ordinària.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟ aplicació al règim d‟
incompatibilitats.
Segon.- DEIXAR d‟abonar en el moment de l‟aprovació de l‟acord anterior a I. d. P.
M. el “factor d‟incompatibilitat” dins del complement específic, per import de 42,33 €
mensuals.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a I. d. P. M., a l‟Àrea de Seguretat Convivència i
Civisme (Servei de Guàrdia Urbana) i a la Junta de Personal Funcionari.
ACORD 12.- RELATIU A L‟AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA A.M.R. PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d‟abstenció dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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Atès que en data 3 de juny de 2016, la funcionària interina A. M. R., amb DNI
38.452.330-X, ordenança d‟ escola, adscrita al servei d‟ Educació d‟aquest
Ajuntament, va sol·licitar la compatibilitat per activitat privada com administrativa, a
l‟ empresa Avespuga, S.A. domiciliada a la carretera del Mig, 149 de l‟ Hospitalet,
per un total de 18 hores setmanals.
Atès que la cap d‟ Unitat de Ciutat Educadora, amb el vist-i-plau de la cap de servei
d‟Educació manifesta que el lloc de treball pel qual demana la compatibilitat, es
podrà compatibilitzar, si les 18 hores màximes a la setmana que sol·licita es
realitzen fora del seu horari laboral que és de dilluns a divendres de 8.15 h a 17.15
h.
Atès que A. M. R. sol·licita poder compatibilitzar el seu lloc de treball com a
ordenança d‟ escola amb l‟ activitat d‟ administrativa. L‟article 11 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre d‟ incompatibilitats del personal al servei del sector de l‟
Administració de la Generalitat i l‟ article 330 b) del decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s‟ aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals disposa
que no és pot procedir a la compatibilitat si l‟ activitat es relaciona directament amb
la que realitza a l‟ Administració.
En aquest cas les dues activitats són completament diferents i per tant no es
aplicable tal prohibició.
Atès que A. M. R. realitza en aquest Ajuntament, una jornada setmanal de 37,50
hores i en la seva sol·licitud manifesta que la jornada setmanal que realitzarà a
l‟empresa Avespluga, S.A. és de 18 hores setmanals i per tant, no supera el límit
fixat a l‟article 12.2 de la Llei d‟incompatibilitats ni article 329.2 del Reglament d‟
entitats locals.
Atès que els articles 12 i 13 de la Llei d‟Incompatibilitats determinen que la
compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que s‟ha de reconèixer,
però que ateses les funcions que desenvolupa l‟empleada sol·licitant, el
reconeixement ha de tenir les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l‟Administració.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l‟interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L‟interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟exercici de
l‟activitat privada.
- Qualsevol altra que derivi de la normativa que sigui d‟aplicació al règim
d‟incompatibilitats.
Vist l‟informe emès per la cap d‟ Unitat de Ciutat Educadora amb el vist-i-plau de la
cap de servei d‟ Educació.
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Vist l‟ informe de l‟ assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l‟ article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟ aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l‟ article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟ incompatibilitats del personal al servei de l‟
Administració de la Generalitat disposen que l‟ òrgan competent per reconèixer la
compatibilitat és el Ple de l‟ Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència.
ACORDA:
Primer.- RECONÈIXER a la senyora A. M. R. per exercir activitat com a
administrativa, a l‟empresa Avespuga,S.A, domiciliada a la carretera del Mig, 149, a
la ciutat de l‟Hospitalet, sempre que en l‟exercici d‟aquesta activitat no desenvolupi
serveis relacionats amb resolucions administratives d‟aquest Ajuntament i sempre
que el temps que dediqui a la mateixa no sigui superior a 18 hores setmanals, amb
les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟ horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l‟
interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L‟ interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟ exercici
de la activitat privada.
- La dedicació màxima de la segona activitat no pot ser superior al 50% de la
jornada ordinària.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟ aplicació al règim d‟
incompatibilitats.
Segon.- NOTIFICAR l‟acord anterior a la funcionària interina A. M. R., a la cap de
Servei d‟Educació i a la Junta de Personal Funcionari.
ACORD 13.- RELATIU A L‟APROVACIÓ DE L‟INCREMENT DE RETRIBUCIONS
PER A L‟EXERCICI 2016, PEL PERSONAL EVENTUAL.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 1 vot en contra del
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representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 9 vots
d‟abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

VIST que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de 19 de juny de 2015, va acordar, amb
motiu de l‟inici del mandat de la corporació l‟aprovació de la plantilla i els llocs de
treball del personal eventual, determinant el seu número, denominació i
retribucions. L‟acord va ser publicat en el DOGC de 30.06.2015 i el BOPB de
03.07.2015.
VIST que en l‟actualitat, i de conformitat amb l‟acord del Ple de 22 de desembre de
2015, (BOPB 20.01.2016) i l‟acord de Junta de Govern Local de 9 de febrer de
2016, (DOGC de 18.02.2016 i el BOPB de 22.02.2016), la plantilla i els llocs de
treball de personal eventual coincideix amb la determinació inicial acordada el
19.06.2015.
ATÈS la providència de l‟alcaldia de 10 d‟octubre de 2016, que insta l‟increment de
les retribucions del personal eventual amb efectes de l‟1 de gener de 2016, tal i com
en previsió figurava en el pressupost municipal per aquest exercici 2016 que va ser
aprovat pel Ple en sessió de 22 de desembre de 2015..
ATÈS que l'article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb els articles 304.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de
abril, pel qual s‟aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a
Catalunya, estableix que el nombre, característiques i retribucions del personal
eventual són determinats pel Ple municipal, al començament de cada mandat
corporatiu i que aquestes determinacions només podran ser modificades amb motiu
dels pressupostos anuals.
ATÈS que l‟article 304.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual
s‟aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix
que el nomenament i separació del personal eventual són lliures i correspon a
l‟Alcaldia, així com, que els mateixos cessen automàticament quan es produeix el
cessament o l‟expiració del mandat de l‟autoritat per a la qual presta la funció de
confiança o assessorament.
ATÈS que l‟article 304.3 del mateix text legal estableix que el nomenament del
personal eventual, el règim de les seves retribucions i llur dedicació es publiqui al
BOP, DOGC, i si s‟escau en el Butlletí o Diari propi de la Corporació.
ATÈS que l‟article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d‟abril, de l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat
Públic, disposa que es personal eventual el que, en virtut de nomenament i amb
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caràcter no permanent només realitza funcions expressament qualificades com de
confiança i assessorament especial, essent retribuït amb càrrec als crèdits
pressupostaris consignats amb aquesta finalitat.
Vist l‟informe de l‟Assessoria Jurídica de Recursos Humans,
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar amb efectes del dia 1 de gener de 2016, l‟increment de l‟1 % de
les retribucions del personal eventual al servei d‟aquesta Corporació fixades per
acord del Ple de 19 de juny de 2015, segons les previsions que figuraven a l‟annex
del pressupost municipal per a l‟exercici 2016, aprovat el 22 de desembre de 2015.
Les quantitats es concreten en el quadre següent:
TOTAL BRUT ANUAL

12
MENSUALITATS

2 PAGUES (JUNY i
DESEMBRE)

ASSESSOR/A D'ALCALDIA

73.730,02 €

5.266,43 €

5.266,43 €

ASSESSOR/A NIVELL 1

63.630,00 €

4.545,00 €

4.545,00 €

ASSESSOR/A NIVELL 2

50.500,10 €

3.607,15 €

3.607,15 €

ASSESSOR/A NIVELL 3

40.399,94 €

2.885,71 €

2.885,71 €

ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS

32.825,10 €

2.344,65 €

2.344,65 €

SEGON.-La despesa a les que es refereix l'apartat anterior, s‟imputarà a la partida
pressupostària que per la seva naturalesa correspongui, dintre dels pressupostos
generals d'aquest Ajuntament per a 2016.
TERCER.- PUBLICAR les retribucions en el BOP, en el DOGC, en compliment del
que disposa l'article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i l‟art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual
s‟aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya i en la seu
electrònica municipal.
QUART.- DONAR TRASLLAT d'aquest acord a la Gerència, a la Secretaria
General del Ple, a la Intervenció, a la Tresoreria i al Departament de Personal als
efectes escaients.
ACORD 14.- RELATIU A L‟APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST
GENERAL PER A L‟EXERCICI 2017, DEL RÈGIM RETRIBUTIU I DE LA
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L‟AJUNTAMENT.
Vista l‟observació de la Intervenció General que literalment diu:
“NO SUBJECTES A FISCALITZACIÓ els acords 1 a 6 d’aquest informe.
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Pel que fa a l’acord SETÈ. Es formula la següent OBSERVACIÓ: El règim retributiu
del personal directiu i dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional modifica
el que es va acordar pel Ple en sessions de: 28.02.2012, 25.04.2014 i 19.06.2015.
L’aplicació efectiva d’aquest nou règim retributiu requerirà per aquelles
modificacions diferents a l’increment de l’1 per cent, previst a la LPGE 2016, referit
a les retribucions d’aquest personal a 31.12.2015, de la corresponent modificació
del catàleg o la relació del lloc de treball que justifiqui la modificació proposada. Així
com la corresponent modificació de crèdit pressupostari o ajustos adients que es
poden derivar de la modificació de l’acord de 25.04.2014 si es superen els crèdits
consignats al pressupost de l’exercici 2016.”
No obstant això, es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès
a votació s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 1 vot en contra del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 13 vots d‟abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟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 la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
VIST el projecte de pressupost general per a 2017, elaborat per l‟Òrgan de
Programació i Pressupostos d‟acord amb el que es preveu a l‟article 31.2.b) del
Reglament de govern i administració de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat,
aprovat inicialment per acord del Ple de l‟ajuntament de 25 d‟octubre de 2011;
elevat a aprovació definitiva per decret 9394/2011, de 19 de desembre i publicat al
BOPB en data 12.1.2012.
ATÈS que el contingut del projecte de pressupost s‟ajusta al que es preveu a la
secció 1ª del capítol I, títol VI del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que la llei orgànica 2/2012 de 27 d‟abril d‟Estabilitat Pressupostària i
sostenibilitat financera, estableix en l‟article 3, el principi d‟estabilitat pressupostària
per cadascun dels ens que integren el sector administració pública, delimitat el seu
article 2.
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ATÈS que la plantilla del personal al servei de l‟ajuntament s‟ha elaborat d‟acord al
que es preveu a l‟article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases
del règim local, article 283 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, i articles 25 a 28 del
Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol.
VISTOS els informes de la Intervenció General 55/2016 relatiu als Pressupost
General de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2017 i 56/2016 relatiu al compliment dels
objectius d‟estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa.
VIST l‟informe del Servei de Recursos Humans en relació a l‟article 123.1.n) de la
Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local.
ATÈS que la Junta de Govern Local ha aprovat, en sessió de 11 d‟octubre de 2016,
el projecte de pressupost de referència.
ATÈS que l‟òrgan competent per a l‟aprovació del pressupost i la plantilla és el Ple
de l‟ajuntament, d‟acord amb l‟article 123.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril,
reguladora de les bases del règim local, i l‟article 168.4 del text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals,
i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat per a l‟exercici 2017, integrat pel pressupost del propi
Ajuntament, per les previsions d‟ingressos i despeses de la Societat Mercantil de
capital integrament municipal La Farga, Gestió d‟Equipaments Municipals S.A.; pel
Pressupost Consolidat de conformitat amb l‟article 162 del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març; i per les Bases d‟Execució del Pressupost, segons el detall següent:
a) Pressupost de l‟Ajuntament :
ESTAT D'INGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes

107.520.864,05
7.999.334,81

Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos

23.437.800,00

Capítol 4 Transferències corrents

78.660.836,72

Capítol 5 Ingressos patrimonials

2.375.100,00
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OPERACIONS CORRENTS
Capítol 6 Alienació d'inversions reals

219.993.935,58
0,00

Capítol 7 Transferències de capital

9.406.064,42

OPERACIONS DE CAPITAL

9.406.064,42

OPERACIONS NO FINANCERES
Capítol 8 Actius Financers

229.400.000,00
0,00

Capítol 9 Passius Financers

7.000.000,00

OPERACIONS FINANCERES

7.000.000,00

TOTAL INGRESSOS

236.400.000,00

ESTAT DE DESPESES
Capítol 1 Despeses de Personal
Capítol 2 Despeses corrents en bens i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Fons de contingència i altres imprevistos
DESPESES CORRENTS
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
DESPESES DE CAPITAL

82.160.020,74
99.241.767,24
2.207.000,00
14.799.147,60
300.000,00
198.707.935,58
16.406.064,42
5.800.000,00
22.206.064,42

DESPESES NO FINANCERES
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers

220.914.000,00
0,00
15.486.000,00

DESPESES FINANCERES
TOTAL DESPESES

15.486.000,00
236.400.000,00

b) Estats de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil de
capital integrament municipal La Farga, Gestió d‟Equipaments
Municipals SA

COMPTE DE PERDUES I GUANYS -PRESSUPOST

2017

A) OPERACIONS CONTINUADES
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1. Import net de la xifra de negocis.

3.354.353,50

b) Prestacions de serveis
2. Variació d' existències.
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
4. Aprovisionaments.
a) Consum de mercaderies
b)Treballs realitzats per altres empreses

3.354.353,50

5. Altres ingressos d' explotació.
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.

3.000.304,20
570.416,00

b) Subvencions d' explotació.
6. Despeses de personal.
a) Sous, salaris i assimilats.
b) Càrregues socials.
7. Altres despeses d' explotació.
a) Serveis exteriors.
b) Tributs.
8. Amortització del immobilitzat.
9. Imputació de subvencions.
10. Excès de provisions.
11. Deteriorament i resultats per alienacions d'immobilitzat

-

657.000,00

-

657.000,00

2.429.888,20
4.266.362,56
3.307.601,49
- 958.761,07
1.362.870,14
1.318.805,14
- 44.065,00
- 68.425,00

0,00

A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ.
12. Ingressos financers.
a) De participacions en instruments de patrimoni.
b) De valors negociables i altres instruments financers.
13. Despeses financeres.
b) Per deutes amb tercers.
14. Variació de valor raonable en instruments financers.
15. Diferencies de canvi.
16. Deteriorament i resultat per alienació d' instruments financers.

-

A.2) RESULTAT FINANCER.

-

A.3) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS.

-

0,00
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17. Impost sobre beneficis.

-

A.4) RESULTAT DE L' EXERCICI PROCEDENT D' OPERACIONS
CONTINUADES.

0,00

B) OPERACIONS INTERROMPUDES
18.Resultat de l'exercici precedent d'operacions interrompudes net
d'impostos
0,00

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI

Harmonització amb estructura pressupostària
Estat d‟ingressos
CAPÍTOLS

1
2
3
4
5

IMPORT

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

OPERACIONS CORRENTS

6
7

Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
-

OPERACIONS DE CAPITAL

8
9

3.354.353,50
2.429.888,20
570.416,00
6.354.657,70

Actius financers
Passius financers
6.354.657,70

OPERACIONS FINANCERES
TOTAL
Excés de provisions

6.354.657,70

TOTAL

Estat de despeses
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CAPÍTOLS

1
2
3
4

IMPORT

Despeses de personal
Despeses en bens corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

6.286.232,70

OPERACIONS CORRENTS

6
7

Inversions reals
Transferències de capital
-

OPERACIONS DE CAPITAL

8
9

4.266.362,56
2.019.870,14

Actius financers
Passius financers
6.286.232,70
68.425,00
6.354.657,70

OPERACIONS FINANCERES
TOTAL
Amortitzacions
TOTAL

c) Estat de consolidació del Projecte de Pressupost de l‟any 2017 de
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat i de la Societat Mercantil de
capital integrament municipal La Farga, Gestió d‟Equipaments
Municipals S.A.

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (article 168)

INGRESSOS

Capítols
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics 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
107.520.864,05
0,00
7.999.334,81
0,00
23.437.800,00
3.354.353,50
78.660.836,72
2.429.888,20
2.375.100,00
570.416,00
0,00
0,00
9.406.064,42
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00

Total
sense
Transferències
Total
consolidar
internes
consolidat
107.520.864,05
0,00 107.520.864,05
7.999.334,81
0,00
7.999.334,81
26.792.153,50 2.363.353,50 24.428.800,00
81.090.724,92 2.429.888,20 78.660.836,72
2.945.516,00
0,00
2.945.516,00
0,00
0,00
0,00
9.406.064,42
0,00
9.406.064,42
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00

TOTAL

236.400.000,00

242.754.657,70

6.354.657,70

4.793.241,70 237.961.416,00
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DESPESES

Capítols
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns 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
82.160.020,74
4.266.362,56
99.241.767,24
2.019.870,14
2.207.000,00
0,00
14.799.147,60
0,00
300.000,00
0,00
16.406.064,42
0,00
5.800.000,00
0,00
0,00
0,00
15.486.000,00
0,00
236.400.000,00

Amortitzacions
TOTAL

236.400.000,00

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
86.426.383,30
0,00
101.261.637,38 2.363.353,50
2.207.000,00
0,00
14.799.147,60 2.429.888,20
300.000,00
0,00
16.406.064,42
0,00
5.800.000,00
0,00
0,00
0,00
15.486.000,00
0,00

Total
consolidat
86.426.383,30
98.898.283,88
2.207.000,00
12.369.259,40
300.000,00
16.406.064,42
5.800.000,00
0,00
15.486.000,00

6.286.232,70

242.686.232,70

4.793.241,70 237.892.991,00

68.425,00

68.425,00

68.425,00

6.354.657,70

242.754.657,70

4.793.241,70 237.961.416,00

PRESSUPOST CONSOLIDAT
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, art. 2 de la llei Orgànica
2/2012, de 27 d‟abril d‟Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
INGRESSOS

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

Ajuntament
107.520.864,05
7.999.334,81
23.437.800,00
78.660.836,72
2.375.100,00
0,00
9.406.064,42
0,00
7.000.000,00

TOTAL

236.400.000,00

Total
Fundació Privada
sense
Transferències
Total
La Farga, GEM, SA Arranz Bravo
consolidar
internes
consolidat
0,00
107.520.864,05
0,00 107.520.864,05
0,00
7.999.334,81
0,00
7.999.334,81
3.354.353,50
200,00 26.792.353,50 2.363.353,50 24.429.000,00
2.429.888,20
75.335,00 81.166.059,92 2.484.888,20 78.681.171,72
570.416,00
0,00
2.945.516,00
0,00
2.945.516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.406.064,42
0,00
9.406.064,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
6.354.657,70

75.535,00 242.830.192,70 4.848.241,70 237.981.951,00

DESPESES

Capítols
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns 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
82.160.020,74
99.241.767,24
2.207.000,00
14.799.147,60
300.000,00
16.406.064,42
5.800.000,00
0,00
15.486.000,00
236.400.000,00

Amortitzacions
TOTAL
Dif. Ingressos-despeses

Total
Fundació Privada
sense
Transferències
La Farga, GEM, SA Arranz Bravo
consolidar
internes
4.266.362,56
86.426.383,30
0,00
2.019.870,14
75.330,00 101.336.967,38 2.363.353,50
0,00
2.207.000,00
0,00
0,00
14.799.147,60 2.484.888,20
0,00
300.000,00
0,00
0,00
16.406.064,42
0,00
0,00
5.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.486.000,00
0,00
6.286.232,70

75.330,00 242.761.562,70 4.848.241,70 237.913.321,00

68.425,00
236.400.000,00

6.354.657,70

0,00

0,00

Total
consolidat
86.426.383,30
98.973.613,88
2.207.000,00
12.314.259,40
300.000,00
16.406.064,42
5.800.000,00
0,00
15.486.000,00

68.425,00

68.425,00

75.330,00 242.829.987,70 4.848.241,70 237.981.746,00
205,00

205,00

0,00

205,00
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d) Bases d‟Execució del Pressupost de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de
Llobregat per a l‟exercici 2017:

TÍTOL PRIMER
Dels crèdits i les seves modificacions
CAPÍTOL PRIMER
Crèdits inicials i el seu finançament
Article 1r.- Àmbit del pressupost general de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de
Llobregat
Per les presents bases i el corresponent acord plenari, s‟aprova el pressupost
general de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat per a l‟exercici 2017, integrat
per:



El pressupost de l‟ajuntament, per import de 236.400.000,00 euros.
Els estats previsionals d‟ingressos i despeses de la societat mercantil de
capital íntegrament municipal “La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA”,
que rep del pressupost de l‟Ajuntament per al 2017 subvencions d‟explotació o
de capital per import de 2.429.888,20 euros.

Als efectes del que disposa l‟article 2.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d‟abril
d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, (LOEPSF) els ens que integren
el sector administracions públiques, per al càlcul del compliment dels objectius
d‟estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera són:
 L‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat
 La societat mercantil de capital íntegrament muncipal “la Farga, gestió
d‟equipaments Muncipals, SA ,
 La Fundació privada municipal Arranz Bravo
Article 2n.- De l‟aprovació dels estats de despeses i ingressos del pressupost
general per a 2017
1.- Per a l‟execució dels programes integrats en els estats de despeses dels
pressupostos dels ens esmentats en l‟article primer, excepte els referits a la societat
mercantil de capital íntegrament municipal, s‟aproven crèdits en els capítols
econòmics I a IX pels imports que es detallen a continuació segons la distribució per
programes que s‟adjunta com annex al pressupost general:
a) Pressupost de l‟Ajuntament. 236.400.000,00 euros
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2.- En els estats d‟ingressos dels ens esmentats, es recullen estimacions dels drets
econòmics que es preveuen liquidar durant l‟exercici pressupostari, sent la
distribució no consolidada la que es recull a continuació.
b) Pressupost de l‟Ajuntament. 236.400.000,00 euros
3.- Per transferències internes entre els ens, es concedeixen crèdits per un import
de 4.793.241,70 euros, figurant el seu desglossament com annex al pressupost
general.
4.- Per a l'amortització de passius financers s'autoritzen crèdits en els estats de
despeses dels ens que es refereixen en l'apartat 1, per import 15.486.000,00 euros,
figurant el seu desglossament com annex al pressupost general.
5. - Estructura pressupostària de l‟estat de despeses
Les aplicacions pressupostàries de l‟estat de despeses estaran integrades per la
conjunció de les classificacions orgànica, per programes i econòmica, regulades a
l‟Ordre EHA/3565/2008, ed 3 de desembre, modificada per l‟Ordre EHA 419/2014,
de 14 de març .
‒ La classificació orgànica informarà sobre qui gasta.
‒ La classificació per programes informarà sobre la finalitat o destí de la
despesa (per a què es gasta)
‒ La classificació econòmica informarà sobre la naturalesa de la despesa (en
què es gasta).
6.- Estructura de l‟estat d‟ingressos. Els conceptes pressupostaris d‟ingressos
vindran determinats únicament per la classificació econòmica.
7.- Els estats previsionals de la societat mercantil de capital íntegrament municipal
"La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA” inclouen les estimacions de
despeses i d‟ingressos per import de 6.354.657,70 euros als que s‟acompanyen així
mateix els estats previsionals escaients.
.
Article 3r.- Classificació per Seccions pressupostàries (codi orgànic) i per
Àrees de despesa dels crèdits dins del pressupost de l'Ajuntament per a 2017.
Els crèdits inclosos en els Capítols I al IX de l‟estat de despeses del pressupost de
l'Ajuntament, s'agrupen en Seccions pressupostàries (codi orgànic), d‟acord amb la
divisió de l‟administració municipal de l‟Ajuntament en àrees executives mitjançant
el decret 6374/2016, de 26 de juliol de 2016.
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Codi orgànic.
Secció
pressupostària
01
02
03
04
05
06
07

Denominació
Alcaldia-Presidència
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Seguretat, Convivència i Civisme
Benestar i Drets Socials
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
Hisenda i Serveis Centrals
Àrees Territorials

TOTAL

Pressupost 2017
11.482.841,17
7.814.458,27
29.381.742,43
67.885.635,63
62.152.020,04
54.018.023,44
3.665.279,02

236.400.000,00

Pel que fa als programes de despesa el seu import es distribueix en les següents
àrees de despesa segons el que preveu l‟Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre,
per la qual s‟aprova l‟estructura dels pressupostos de els entitats locals:

Àrees de despesa

Denominació

1
2
3
4
9
0

Serveis públics bàsics
Actuacions de protecció i promoció social
Producció de béns públics de caràcter preferent
Actuacions de caràcter econòmic
Actuacions de caràcter general
Deute públic

TOTAL

Pressupost 2017
86.607.079,37
31.388.002,25
40.593.436,04
5.553.717,93
55.164.764,41
17.093.000,00

236.400.000,00

Article 4t.- Del finançament dels crèdits del pressupost de despeses de
l‟ajuntament per a 2017
1.- Els crèdits aprovats a l‟estat de despeses de l‟Ajuntament es finançaran amb: els
drets econòmics a liquidar durant l‟exercici que es detallen en l‟estat d‟ingressos
corresponents, estimats en un import de 236.400.000,00 euros. No obstant la
disponibilitat dels crèdits de despesa, quedarà subjecte al compliment del que es
preveu a l‟article 173 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2.- Els crèdits aprovats en els estats de recursos de la societat mercantil de capital
íntegrament municipal es finançaran amb els drets econòmics a ingressar durant
l‟exercici, que es detallen en l‟estat de recursos de la mateixa, i que s‟estimen en
6.354.657,70 euros, els quals, d‟acord amb el quadre resum del pressupost general
consolidat que s‟adjunta a l‟expedient es destinaran íntegrament a la societat "La
Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA.
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CAPÍTOL SEGON
Normes de modificació i execució de crèdits pressupostaris
Article 5è.- Les modificacions de crèdit
1.- Les modificacions dels crèdits pressupostaris s'ajustaran al que preveu el
TRLRHL. el Reial decret 500/1990, de 20 d‟abril, i el que es disposa en el present
capítol, sent tramitades per l‟Òrgan de Programació i Pressupostos.
2.- Els expedients de modificacions pressupostàries s'iniciaran de la forma següent:
a. Mitjançant provisió de la persona titular de la secció pressupostària que els
proposi.
b. En el cas de modificacions pressupostàries que afectin a operacions de
capital (crèdits d‟inversions, transferències de capital, actius i passius
financers), i incorporació de romanents de crèdit la provisió d'iniciació
correspondrà a la persona titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals.
3.- Els expedients de modificacions pressupostàries, al marge dels informes que
preveu el TRLRHL i el Reial decret 500/1990, de 20/04, hauran de ser informats
pel/per la gerent, pel/per la coordinador/a, director/a de serveis, cap de serveis de la
secció pressupostària gestora de la despesa i en el cas d'absència, vacant,
malaltia, abstenció legal o reglamentària d'aquest, serà substituït per l'informe
del/de la cap de secció a què afecti l'expedient de modificació pressupostària, en el
que s'haurà d'expressar la incidència que dita modificació tindrà en la consecució
dels respectius objectius i la raó o raons que la justifiquen des de la perspectiva
economico-financera.
4.- Iniciat l'expedient mitjançant la corresponent provisió i complimentat el model
normalitzat escaient, degudament qualificat jurídicament i incorporats els informes
previstos en la normativa vigent, així com els addicionals continguts en el present
capítol, l'expedient resultant es trametrà a l‟Òrgan Programació i Pressupostos que
comprovarà la correcció del mateix, retornant-lo a la dependència gestora en el cas
que s'observi incompliment de qualsevol tipus i sotmetent-lo, en cas de ser correcte,
a informe de la Intervenció General de conformitat amb el que disposen el TRLRHL
i el Reial decret 500/1990.
5.- La Intervenció General emetrà els informes preceptius en aplicació del TRLRHL i
de la Llei 2/2012, de 27 d‟abril, d‟ estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) i efectuarà la tramitació comptable que preveu la Instrucció del model
normal de comptabilitat local aprovada per Ordre del HAP/1781/2013 de 20 de
setembre i la Instrucció de comptabilitat per a la central comptable aprovada pel Ple
de l'Ajuntament en sessió de 4 de novembre de 2003, retornant-lo un cop
complimentades les actuacions anteriors a l‟Òrgan de Programació i Pressupostos,
als efectes de l‟elaboració de la corresponent proposta d‟acord a l‟òrgan competent
per la seva aprovació prèvia fiscalització de la Intervenció General.
6.- Els expedients de modificacions pressupostàries, no importa quina sigui la seva
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qualificació jurídica, seran arxivats per l‟Òrgan de Programació i Pressupostos en el
decurs de la vigència de l'exercici pressupostari i s'hauran de trametre a la
Intervenció General, abans del 31 de març de l'exercici immediatament posterior, la
totalitat dels tramitats perquè aquesta formi el Compte General de l'Administració
municipal.
7. Els expedients de modificació de crèdits que es tramitin per a l‟aprovació del Ple
seran proposats per la persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals.
8. Correspon al Ple, de conformitat amb el que s'estableix als apartats 2 i 3 de
l‟article 177 i a l‟apartat 2 de l‟article 179 TRLRHL, en relació amb el que disposa
l‟article 123.1.p) de la Llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de las bases de règim
local (LRBRL), l'aprovació dels expedients de modificacions pressupostàries en les
modalitats de:
a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
b) Baixes per anul·lació
c) Transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa, llevat que
afecti a crèdits de personal
9. Són competència de la Junta de Govern Local, d‟acord amb l‟establert a l‟article
127.g) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local,
l‟aprovació, previ informe de la Intervenció General, de les modificacions de crèdit
que es detallen a proposta de la persona titular de l‟Àrea d‟ Hisenda i Serveis
Centrals
 Transferències de crèdit que afectin a diferents seccions i programes
pressupostaris sempre i quan no varií l‟àrea de despesa i quan variant afecti
a crèdits de personal.
 Generació de crèdits per ingressos
 Ampliacions de crèdits, sempre que aquestes darreres estiguin contemplades
en les Bases d'execució
 Incorporacions de romanents de crèdits que inclourà els crèdits de despeses
assenyalats en l‟article 182 TRLRHL, més els crèdits de despeses amb
càrrec als compromisos d‟ingrés afectats no meritats que s‟empararan amb
el tipus de modificació de crèdits que correspongui en funció de la
naturalesa dels mateixos.
10.- Les instruccions que regulin les operacions de tancament comptable de
l‟exercici 2017 podran preveure que amb caràcter excepcional les modificacions
pressupostàries, la competència per a l‟aprovació de les quals correspon a la Junta
de Govern Local, que siguin de caràcter urgent i la seva tramitació i aprovació sigui
en data posterior a l‟última sessió de l‟any de la Junta de Govern Local podran ser
aprovades per Resolució del Tinent d‟Alcalde d‟Hisenda i Serveis Centrals prèvia
motivació raonada i amb informe favorable de la Intervenció.
11. En cas de discrepància entre l'informe emès per l‟Òrgan de Programació i
Pressupostos i la proposta de modificació pressupostària efectuada per l'àrea
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gestora, aquesta serà resolta mitjançant informe raonat de la persona titular de
l‟Àrea d„Hisenda i Serveis Centrals, qui ho elevarà per a la seva aprovació a la
Junta de Govern Local.
12. En cas de discrepància amb l‟informe emès per l‟Òrgan de Programació i
Pressupostos,i la Intervenció General, aquesta manifestarà el seu reparament per
escrit abans de l‟adopció de l‟acord, segon l‟establert a l‟article 215 del TRLRLHL
Article 6è.- Crèdits ampliables.
De conformitat amb el que estableix l'article 178 del TRLRHL i l‟article 39 del Reial
decret 500/1990, de 20/4 tindran la consideració de crèdits ampliable, les
aplicacions pressupostàries que es financen amb recursos expressament afectats,
havents-se d‟acreditar per a la tramitació de l‟expedient el reconeixement en ferm
de majors drets sobre els previstos en el pressupost d‟ingressos, que estiguin
afectats al crèdit que es pretén ampliar.
Tot seguit es detallen les partides ampliables del pressupost de l‟exercici 2017.
01 ALCALDIA PRESIDÈNCIA
PROGRAMA
9201 SECRETARIA GENERAL

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
227.05.00 Processos electorals

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
Transferència sots delegació del Govern a
Barcelona, Processos electorals i Administració de
la Generalitat de Catalunya. Processos electorals

03 SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
PROGRAMA

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA

1300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I
226.99.00 Altres despeses diverses
CIVISME
1320 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

214.00.00 Reparació, manteniment i conservació de material de
transport

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
Transferències de la Direcció General de Presons
del Departament de Governacio de la Generalitat
de Catalunya
Ingressos per sinistralitat

04 BENESTAR I DRETS SOCIALS
PROGRAMA
2311 SERVEIS SOCIALS
2312 IGUALTAT I LGTBI
3230 MANTENIMENT CENTRES DOCENTS
3331 CENTRE CULTURAL METROPOLITÀ TECLA SALA
3340 PROMOCIÓ CULTURAL
3370 INSTAL.LACIONS DE LLEURE PER A JOVES
3420 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
143.01.01 Altre personal subvencions
227.06.10 Estudis i treballs tècnics. Polítiques d'igualtat home-dona
212.00.00 Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres
construccions
226.99.01 Altres despeses diverses Centre d'Art Tecla Sala
226.99.01 Altres despeses diverses difusió artística
212.00.00 Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres
construccions
212.00.00 Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres
construccions

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
Conveni Ministeri d'Assumptes Socials
Diputació de Barcelona
Ingressos per sinistralitat
ingressos Centre d'art Tecla Sala
venda d'entrades Teatre Joventut i Auditori
Barradas
Ingressos per sinistralitat
Ingressos per sinistralitat

05 ESPAI PÚBLIC, HABITATGE,URBANISME I SOSTENIBILITAT
PROGRAMA
1522 CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ
1532 PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES
1533 MANTENIMENT DE LES VIES PÚBLIQUES
1650 ENLLUMENAT PÚBLIC

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
226.99.02 Altres despeses diverses execucions subsidiàries
210.01.00 Manteniment i conservació de la pavimentació
210.03.00 Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures
i béns naturals (Via Pública)
210.00.00 Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures
i béns naturals (enllumenat)

9331 MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS

212.00.01 Conservació i manteniment edificis municipals-obra civil

9331 MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS

213.00.01 Conservació i manteniment edificis municipalsinstal.lacions

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
ingressos efectius per tal concepte i de multes
coercitives
Ingressos per sinistralitat
Ingressos per sinistralitat
Ingressos per sinistralitat

Ingressos per sinistralitat (finançament compartit
amb programes 1532 i 1533) es determinarà
segons informe de la unitat operativa

Ingressos per sinistralitat (finançament compartit
amb programes 1532 i 1533) es determinarà
segons informe de la unitat operativa

06 HISENDA I SERVEIS CENTRALS
PROGRAMA

9310 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL
9320 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
216.00.00 Reparacions, manteniment i conservació d'equipament per
a processos d'informació
226.03.00 Publicacions en diaris oficials
226.03.00 Publicacions en diaris oficials

9430 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS

464.00.00 Transferències corrents a l'Àrea Metropolitana de Barcelona majors ingressos per 0,056 % base liquidable IBI

9430 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS

764.00.00 Transferències de capital a l'Àrea Metropolitana de
Barcelona

9205 SISTEMES INFORMACIÓ CORPORATIVA

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
Ingressos per sinistralitat
Reintegrament anuncis particulars
Reintegrament anuncis particulars

Majors ingressos per cessió de tributs i fons
complementaris de finançament
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Article 7è.- Vinculació dels crèdits pressupostaris
1.- Els crèdits imputables a l'estat de despeses del pressupost de l‟Ajuntament
esmentats a l'article primer d'aquestes bases d'execució, tenen caràcter limitatiu i
es vinculen amb subjecció a la classificació orgànica per seccions pressupostàries,
per a la xarxa de programes inclosa com annex als pressupostos generals i
econòmica segons l‟estructura establerta a l‟Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre sens perjudici de la classificació a nivells inferiors al de concepte
pressupostari que es conté en els propis pressupostos.
La competència per a la gestió dels crèdits serà dels/de les tinents
d'alcalde/regidors responsables de cada secció pressupostària en base al Decret de
l‟Alcaldia 5530/2015 de 15 de juny de nomenament de Titulars d‟Àrea, regidors de
Govern, regidories adjuntes, i regidors presidents de districte i delegació de
facultats de l‟Alcaldia en relació a les diferents àrees en les quals es divideix
l‟administració executiva municipal dictat per l‟Alcaldia en base a les facultats que li
confereix l‟art 124 4. k) LRBRL.
Vinculacions jurídiques
A) Capítol 1. Despeses de personal
a. Criteri general
Orgànic
Codi orgànic complet

Programa
Programa (a nivell
dígits)

Econòmic
4 Capítol (primer dígit)

b. Normes especials per a les despeses de seguretat social
Les despeses corresponents a seguretat social (concepte econòmic 160) tot i estar
vinculades a nivell de capítol, seran objecte de retenció de crèdit per l‟import de la
previsió anual del cost de les places que estiguin cobertes.
c. Normes especials per a les despeses de complement de productivitat i de
gratificacions.
Les despeses corresponents a gratificacions i productivitat (conceptes econòmics
151 i 150 respectivament), tot i està vinculades a nivell de capítol d‟acord amb el
criteri general establert en l‟apartat a. Seran objecte de control comptable, sobre les
pròpies aplicacions i no sobre la vinculació jurídica, atès que d‟acord amb els
articles 172 i 173 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, correspon al Ple determinar
en el pressupost la quantia global destinada a l‟assignació dels complements de
productivitat i de gratificacions, da‟cord amb els límits màxims assenyalats en
l‟article 175.2.
Per aquesta raó en els expedients d‟aprovació de complements de productivitat i de
gratificacions s‟hi adjuntarà un informe emès pel departament de recursos humans
en que s‟acrediti que els la quantia dels complements que es sotmeten aprovació
per a la seva inclusió en la nòmina no superen les quanties globals aprovades pel
Ple ni els límits establerts en l‟article 175.2.

…/…

84

Aquest informe serà un dels elements de comprovació en la fiscalització prèvia
limitada.

B) Capítol 2: Despeses en béns corrents i serveis i Capítol 6: Despeses
d‟inversió que es financen amb recursos ordinaris
a. Criteri general
Orgànic
Codi orgànic complet

Programa
Programa (a nivell
dígits)

Econòmic
4 Capítol (primer dígit)

b. Criteri específic per a les següents despeses:
 Lloguers locals (partida 202.00.00)
 Lloguers pàrquings (partida 202.00.01)
 Manteniment maquinària (partida 213.00.00)
 Manteniment xarxa telecomunicacions (partida 213.01.00)
 Electricitat (partida 221.00)
 Gas (partida 221.02)
 Aigua (partida 221.01)
 Telèfon (partida 222.00)
Per a les aplicacions pressupostàries corresponents a aquests codis econòmics
s‟estableixen les següents vinculacions:
Orgànic
Codi orgànic complet

Programa
Econòmic
Política de despesa de la Article (dos primer dígits)
classificació per programes
(a nivell 2 dígits)

 Material d‟oficina ordinari no inventariable (partida 220.00.00)
 Paper, fotocopiadores, fax (220.00.01 )
 Material oficina impresos, sobres i papereria (partida 220.00.02
 Material oficina impresos reprografia (partida 220.00.03)
 Adquisició material informàtic (partida 220.02.00)
 Contractes externs neteja (partida 227.00.00)
 Contractes externs seguretat vigilància edificis centrals (partida 227.01.00)
 Contractes externs controladors edificis centrals (partida 227.01.01)
Per a les aplicacions pressupostàries corresponents a aquests codis econòmics
s‟estableixen les següents vinculacions:
Orgànic
Codi orgànic complet

Programa
Econòmic
Política de despesa de la Concepte (tres primer
classificació per programes dígits)
(a nivell 2 dígits)
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C) Capítols 3 i 9 Despeses financeres i passius financers

Orgànic
Codi orgànic complet

Programa
Econòmic
Programa (a nivell de 4 Capítol
dígits)

D) Capítols 4 i 7. Subvencions i transferències corrents i de capital
Orgànic
Codi orgànic complet

Programa
Programa (a nivell de 4 dígits)

Econòmic
Article

E). Projectes d‟inversions amb finançament afectat.
Vincularan quantitativament i qualitativament a nivell de codi de projecte d‟acord
amb la regla 23 de la ICAL i segons la següent especificitat:
Projecte inversió
Orgànic
Programa
Econòmic
Codi del projecte
Codi orgànic Codi
programa Capítol.
complet
complert
F). Projectes amb finançament afectat de les polítiques de despesa 24”foment
de l‟ocupació”, 43 “comerç, turisme i petites i mitjanes empreses”, 46
“investigació, desenvolupament i innovació” i 49 “ altres actuacions de
caràcter econòmic”
Vincularan quantitativament i qualitativament a nivell de codi de projecte d‟acord
amb la regla 23 de la ICAL. Si les condicions de l‟acord de concessió del
finançament impedeixen la gestió amb vinculació a nivell de capítol,
excepcionalment, es podran vincular les aplicacions pressupostaries de cada
projecte de la forma següent:
Projecte inversió
Orgànic
Programa
Codi del projecte
Codi orgànic Codi
programa
complet
complert

G). Capítol 8. Actius financers.
Vincularan a nivell d‟aplicació pressupostària..
H). Especialitats en les vinculacions jurídiques
En el cas de reconeixements de crèdit derivats d‟actes de conversió i convalidació
administratives requeriran prèviament l‟obertura d‟una aplicació pressupostària dins
la bossa de vinculació jurídica a que sigui imputable la despesa. amb dotació inicial
zero (0), en aplicació d'allò que es disposa a l'article 10.3 amb el codi 50.
Article 8è. Modificacions de crèdit a càrrec del fons de contingència

…/…

86

El crèdits pressupostaris dotats en el pressupost general de l‟exercici 2017 a càrrec
del Fons de Contingència previst en l‟article 31 LOEPSF tindran com a finalitat fer
front a necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no estiguin previstes
inicialment en el pressupost, i es destinarà a finançar modificacions de crèdit.
Article 9è. Normes específiques en matèria de subvencions
1.- De conformitat amb l‟Acord de la Junta de Govern Local núm. 618 de 23 de juny
de 2015, de delegació de competències en els/les tinents d‟alcaldia, regidors/es de
govern i presidents/es de Districte; correspon a aquests òrgans administratius dins
dels respectius procediments, activitats i serveis que tenen assignats per raó de la
matèria en el Decret de l‟alcaldia núm. 6374/2016, de 26 de juliol,; la competència
per a la sol·licitud de totes les subvencions que puguin atorgar-se aquest
Ajuntament.
En la resolució de sol·licitud de subvenció s‟haurà d‟indicar expressament l‟import
de la subvenció sol·licitada, l‟import del projecte a subvencionar, així com l‟import
de l‟aportació municipal per finançar aquest projecte. Aquesta resolució haurà de
ser traslladada al Servei de Programació i Pressupostos per el seu control.
2.- De conformitat amb l‟Acord de la Junta de Govern Local núm. 618 de 23 de juny
de 2015, de delegació de competències en els/les tinents d‟alcaldia, regidors/es de
govern i presidents/es de Districte; correspon a aquests òrgans administratius dins
dels respectius procediments, activitats i serveis que tenen assignats per raó de la
matèria en el Decret de l‟alcaldia núm. 6374/2016, de 26 de juliol, la competència
per l‟acceptació de les subvencions atorgades a favor d‟aquest Ajuntament, sempre
que la seva quantia no excedeixi de cinc mil euros (5.000€).
En la resolució d‟acceptació de subvenció s‟haurà de indicar expressament l‟import
de la subvenció sol·licitada, l‟import del projecte a subvencionar, així com l‟import
de l‟aportació municipal per finançar aquest projecte. A l‟expedient de resolució de
l‟acceptació s‟hi incorporarà informe favorable del Servei de Programació i
Pressupostos referent a l‟aportació municipal destinada a finançar el projecte,
atenent a les aplicacions pressupostàries proposades a l‟informe per les àrees
gestores. Aquesta resolució haurà de ser traslladada al Servei de Programació i
Pressupostos per el seu control.
3.- De conformitat amb l‟Acord de la Junta de Govern Local núm. 618 de 23 de juny
de 2015, de delegació de competències en els/les tinents d‟alcaldia, regidors/es de
govern i presidents/es de Districte; la Junta de Govern Local es reserva la
competència per l‟acceptació de les subvencions atorgades a favor d‟aquest
Ajuntament, sempre que la seva quantia sigui superior a cinc mil euros (5.000€).
En la resolució d‟acceptació de subvenció s‟haurà de indicar expressament l‟import
de la subvenció sol·licitada, l‟import del projecte a subvencionar, així com l‟import
de l‟aportació municipal per finançar aquest projecte. A l‟expedient de resolució de
l‟acceptació s‟hi incorporarà informe favorable del Servei de Programació i
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Pressupostos referent a l‟aportació municipal destinada a finançar el projecte,
atenent a les aplicacions pressupostàries proposades a l‟informe per les àrees
gestores. Aquesta resolució haurà de ser traslladada al Servei de Programació i
Pressupostos per el seu control.
4. Correspondrà als respectius Tinents/es d‟alcaldia titulars d‟àrea, regidors/es de
govern, i regidors/es president/es del Districte la resolució dels procediments de
reintegrament, a requeriment de l‟òrgan que la va atorgar i la renúncia total o parcial
a la subvenció, llevat que la normativa reguladora estableixi acord d‟altre òrgan
municipal.
5.- Les àrees gestores donaran trasllat, mitjançant ofici a la Intervenció general i al
servei de Programació i Pressupostos de l‟acceptació de les subvencions i, en el
termini de 15 dies, de la remissió a l‟ens concedent de la subvenció, de la
justificació de les despeses corresponents.
Article 10è.- Especialitats en la gestió de crèdits
1.- Als efectes de la correcta imputació pressupostària de les despeses, la
Intervenció General podrà autoritzar la creació de noves aplicacions
pressupostàries amb dotació inicial zero dins d‟una bossa de vinculació jurídica.
2.- Les aplicacions pressupostàries que es creïn amb dotació inicial zero (0) i que
estiguin finançades amb ingressos afectats quedaran codificades amb el
subconcepte 60.
3.- Les aplicacions pressupostàries que es creïn com a conseqüència de
resolucions administratives d‟actes de conversió i convalidació i que afectin a
exercicis corrent i tancats quedaran codificades amb el subconcepte 50.
4.- Les partides pressupostàries corresponents a projectes finançats a càrrec de
subvencions procedents de Fons Europeus, en els quals l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet de Llobregat actuï en qualitat d‟òrgan intermig, es codificaran amb el
subconcepte 80, i s‟identificaran amb un codi de projecte concret i específic per
cada projecte.
5.- Les partides pressupostàries creades a través de modificacions de crèdit en la
modalitat d‟incorporació de romanents es codificaran amb el subconcepte de
despeses 90.
6.- Els crèdits de les aplicacions pressupostàries de l‟estat de despeses que venen
emparades per conceptes pressupostaris d‟ingressos identificats en l‟estat
d‟ingressos del pressupost d‟aquest Ajuntament, dins els articles 45 al 47 ambdós
inclusius, excepte el subconcepte 464.01 “Transferències Àrea Metropolitana de
Barcelona: recollida selectiva de residus”, podran ser declarats, com a no
disponibles a partir de 30/06/2017, per Decret de l‟Alcaldia Presidència i per
delegació de la mateixa, pel Tinent d‟alcalde d‟Hisenda i Serveis Centrals, a
l‟empara d‟allò que disposa el RD 500/1990, si aquestes subvencions no haguessin
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devingut fermes.
En el cas que s‟hagués disposat dels crèdits pressupostaris que venen emparats
per aquestes subvencions, la secció pressupostària afectada haurà de tramitar, en
el termini de trenta dies a partir de la declaració de no disponibilitat, un expedient de
modificació de crèdits en la seva modalitat de transferència de crèdits, per cobrir els
crèdits disposats, amb la finalitat d‟evitar que el pressupost hagués estat aprovat,
amb dèficit inicial. Les partides pressupostaries de despeses a què es fa referència,
hauran de ser determinades mitjançant informe de les seccions pressupostaries
afectades.
Per l‟import corresponent a la subvenció rebuda de l‟Àrea Metropolitana de
Barcelona per l‟anualitat de l‟exercici 2017 del Programa d‟actuacions de millora
urbana i social (PAMUS) pel període 2016-2019 es comptabilitzaran drets
reconeguts que seran imputats al concepte corresponent a la naturalesa i finalitat
de la subvenció´.Simultàniament es comptabilitzarà, pel mateix import, un ADO a la
partida pressupostària que correspongui a la naturalesa de la despesa a realitzar.
Les formalitzacions dels ingressos i les despeses s‟efectuaran en la mesura que les
despeses finançades per l‟esmentat programa d‟actuacions de millora urbana es
vagin executant per part de l‟ajuntament i les justificacions siguin acceptades per
l‟Àrea Metropolitana de Barcelona
7.- Normes específiques dels projectes de despesa.
Pel seguiment de:
a) Els projectes d‟inversió inclosos al Pla d‟Inversions municipals.
b) De les despeses amb finançament afectat i de qualsevol unitat de despesa
pressupostària que requereixi un seguiment i control individualitzat, es
seguiran respectivament segons s‟escaigui, els criteris establerts en les
Seccions segona i tercera del capítol segons l‟Ordre HAP/1781/2013, de 20
de setembre, per la que s‟aprova el model normal d‟Instrucció de comptabilitat
per a l‟administració local, (ICAL) sobre projectes de despesa i de despeses
amb finançament afectat, respectivament, i en concret els criteris següents:

7.1) Despeses per operacions de capital
Per a cada actuació inclosa en el Pla d‟Inversions municipals es crearà un codi de
projecte únic i invariable, el qual podrà incloure diverses aplicacions
pressupostàries de despeses i que estarà vinculat als diversos ingressos específics
que les financin.
A partir de l‟1 de gener de 2017, quan s‟hagi produït un ingrés efectiu o s‟hagi
comptabilitzat un dret reconegut procedent de recursos que no es puguin destinar a
finançar despeses corrents i l‟ajuntament no hagi concretat el projecte de despeses
específic al qual van destinats els esmentats recursos, es crearan projectes de
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despesa amb finançament afectat amb la denominació genèrica “Inversions
públiques locals sense determinar procedents del recurs xxxxxx”, als quals
s‟assignaran les aplicacions pressupostaries corresponents d‟acord amb la següent
codificació 02- 9310 -601.xx.xx , a la que s‟afectaran als recursos específics que els
financin.
En la mesura que es vagi determinant el destí concret dels projectes inclosos en el
projecte genèric denominat “Inversions públiques locals sense determinar
procedents del recurs xxxx”, la seva aplicació pressupostària es formalitzarà a
través de l‟aprovació d‟expedients de modificació de crèdits, amb caràcter previ a
procedir als actes d‟autorització i compromís de despeses.
Les aplicacions pressupostàries de projectes de despeses amb finançament afectat
quan s‟incorporin a l‟exercici següent s‟identificaran amb un subconcepte 90
Els saldos dels projectes de despeses amb finançament afectat, procedents
d‟incorporació de romanents de crèdit de l‟exercici 2015, que al 31 de desembre de
2016 no hagin estat objecte d‟adjudicació, sense que existeixi una justificació
raonada, formaran part de l‟expedient d‟incorporació de romanents afectats i
s‟agruparan en un projecte genèric amb la denominació “Inversions públiques locals
sense determinar procedents del recurs xxxxxx”
7.2.) Projectes de despeses amb finançament afectat dels programes
pressupostaris 2410 “Foment de l‟Ocupació”, 4312 Mercats, places i llotges”, 4330
“Desenvolupament empresarial”, 4390 “Dinamització del comerç”, i 4930 “Protecció
consumidors i usuaris”
dotats en la secció 02 “Coordinacio, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
Cada actuació s‟identificarà amb un codi de projecte únic i invariable el qual podrà
incloure diverses aplicacions pressupostàries de despeses vinculades als diversos
agents finançadors que les financin.
Les dotacions pressupostàries a efectuar en cada exercici per cadascun dels
projectes de despesa amb finançament afectat requeriran l‟aprovació de la
modificació de crèdits per generació per l‟import de l‟anualitat de la subvenció
corresponent a l‟any en curs.
En el cas de projectes cofinançats amb recursos municipals, es dotaran
simultàniament a la modificació de crèdits per generació, els corresponents crèdits
pressupostaris finançats amb recursos ordinaris mitjançat l‟aprovació de la
corresponent modificació de crèdit. En aquells projectes cofinançats destinat a la
contractació de personal es podran aprovar simultàniament les dues modificacions
de crèdit condicionades a l‟acceptació de la subvenció corresponent.
Si al finalitzar l‟execució del projecte resten romanents de crèdit de despeses
finançats amb recursos afectats, i l‟òrgan competent de l‟agent finançador del
mateix no l‟ha donat per liquidat, els esmentats romanents no es donaran de baixa
fins el tancament definitiu del projecte i s‟incorporaran a un projecte de despeses
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amb finançament afectat de caràcter genèric amb la denominació “Despeses amb
finançament afectat ”, fins al seu definitiu tancament.
7.3.) Cada aplicació pressupostària de despesa inclourà la totalitat dels crèdits
pressupostaris de la mateixa naturalesa amb independència de l‟agent finançador.
7.4.) Els projectes de despeses amb finançament afectat vincularan
quantitativament i qualitativament en si mateixos d‟acord amb l‟establert en l‟article
7. d‟aquestes bases.
8. En els casos que els crèdits inicials del pressupost estiguin finançats amb
ingressos finalistes, i aquests tinguin una minoració durant l‟exercici respecte de les
esmentades previsions inicials, el servei gestor haurà de tramitar per l‟aprovació de
l‟òrgan competent un expedient declarant la no disponibilitat dels crèdits per l‟import
minorat o buscar fiançament alternatiu.
TÍTOL SEGON
De les despeses de personal
CAPÍTOL PRIMER
Article 11è.- Despeses de personal per a l‟exercici 2017
11.1 Tractament de les indemnitzacions per raó de servei
1.- Per tot l'exercici 2017 s'aplicaran les indemnitzacions per raó de servei tal com
es preveu en el Real Decret 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del
servei, o la legislació vigent en cada moment i conforme a les regles contingudes en
els apartats següents, llevat que en la resolució d'autorització de sortida de càrrecs
electes hi figuri autorització a favor de funcionaris que acompanyin al mateix. En
aquest cas el càlcul d'indemnització es farà pel Grup I.
2.- Els funcionaris al servei de l‟Ajuntament es podran allotjar en hotels classificats
turísticament com de tres estrelles, si així es determina en el decret d‟autorització
de sortida.
3.- Les indemnitzacions a favor dels membres electes de la Corporació es regiran
pels següents criteris:
a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor de l‟Alcaldia-Presidència
i resta de càrrecs electes, comportaran el rescabalament de les despeses
efectuades prèvia justificació de les mateixes o, alternativament aquests es
podran acollir al sistema d'indemnitzacions que pel Grup I preveu el Real
Decreto 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei.
b) Quan es faci difícil l'aportació de justificants referits a taxis o altres vehicles
de transport públic i fins un límit del 5% del total de despesa justificada i per
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viatge autoritzat, es podrà fer declaració/promesa que servirà de justificant.
En altres casos de dificultats de justificació, s'haurà d'emetre informe que,
avaluat per la Unitat Fiscal, podrà restrictivament ser admès.
4.- El personal eventual de confiança i assessorament especial meritarà les seves
dietes en el grup primer de la normativa esmentada a l‟apartat 1.
5.- Els consells d'administració de les societats privades municipals, fixaran, en cas
necessari, les quanties de les dietes que rebin els seus membres per assistència
efectiva als esmentats consells, amb les limitacions establertes, en aquesta matèria,
pel Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei.
6.- Els criteris per a altres tipus d‟ìndemnitzacions seran els següents:
a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels representants
municipals a la Junta Arbitral de Consum, queden fixades per l'exercici 2017
en 66,00 euros pels presidents i en 42,00 euros per la resta de membres per
assistència a reunió, aplicant-se el que preveu l'article 28.1 del Real Decreto
462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó de servei, mantenint-se,
en cada cas, els límits previstos en l'article 27 i 32.3.
b) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels assessors o
auxiliars dels representants municipals en els consells escolars queden
fixades per l'exercici 2017 en 80,00 euros per assistència a reunió, aplicant-se
el que preveu l'article 28.1 del Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre
indemnitzacions per raó de servei, mantenint-se, en cada cas, els límits
previstos en l'article 27 i 32.3.
c) La justificació del pagament s'efectuarà mitjançant certificació de
l'assistència a la reunió, lliurada pel/per la president/a del consell escolar o,
per defecte, mitjançant declaració del tinent d'alcalde, regidor delegat de
districte o coordinador, director de serveis/cap de serveis de l'àrea de la que
depenguin els consells escolars.
7.- En qualsevol cas, les indemnitzacions previstes en els apartats 1, 2 i 3, solament
es faran efectives quan hi hagi decret d'Alcaldia o del/de la tinent d'alcalde o del/ de
la regidor/a delegat/a respectiu, en el que s'autoritzi la sortida, punt de destinació i
duració de l'autorització.
8.- La percepció de les indemnitzacions que es fixen en el present article seran
incompatibles amb la compensació per qualsevol altra despesa amb excepció de
les de viatge, que es regiran per la normativa específica derivada del Real Decreto
462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei, o per la legislació
vigent en cada moment.
9.- La utilització pel personal que depèn d'aquesta Administració de vehicle propi
dins dels límits de l‟àrea metropolitana, serà indemnitzat al preu fixat per la
normativa indicada en els paràgrafs precedents, sense necessitat de decret de
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rescabalament, encara que serà necessària la conformitat del gerent, coordinador
de l‟àrea, director de serveis o, en el seu cas, cap de serveis a través de documents
normalitzats. Si en el conveni col·lectiu d'aquest ajuntament es fixen quantitats
superiors a les de la normativa indicada, seran aquestes quantitats les que regiran
pel pagament de les indemnitzacions.
11.2 Normes de gestió dels crèdits del capítol 1
1.-La gestió i tramitació de documents comptables corresponents a despeses de
personal seran gestionats, independentment del la classificació orgànica que
informa sobre qui gasta, pel Servei de Recursos Humans.
2.- Durant el mes de gener següent al començament de l'exercici i abans de fer
efectiva la primera nòmina de l‟any, el Servei de Recursos Humans remetrà al
Servei de Comptabilitat de la Intervenció General els documents comptables "RC /
AD", elaborats i quantificats segons la classificació de l‟Annex de personal aprovat
amb el Pressupost, d‟acord amb la plantilla i la relació valorada de llocs de treball,
per l'import corresponent als llocs de treball efectivament ocupats.
3.- Per la resta de despeses del capítol I del pressupost, si són conegudes, es
tramitarà el document "RC / AD" corresponent.
4.- Els assentaments derivats d‟aquest document s‟introduiran en el sistema de
gestió comptable.
5.- Les altes en la plantilla, aprovació d‟increments retributius i el nomenament de
funcionaris o la contractació de personal laboral originarà la tramitació de
successius documents RC / AD, per import igual al que es prevegi satisfer durant
l'exercici.
6.- La justificació de les retribucions del personal es realitzarà mitjançant la nòmina
mensual, on constarà la diligència del Cap del Servei de Recursos Humans
acreditativa de que el personal relacionat ha prestat els serveis durant el període
corresponent. En un document addicional a la nòmina s‟ha de fer constar la relació
de les incidències existents respecte la nòmina del mes anterior.
Article 12è.- Contractacions de personal amb càrrec a transferències corrents
i de capital
1.- Amb càrrec als respectius crèdits per inversions derivats de les transferències de
capital d'altres ens o crèdits per operacions corrents derivats de transferències o
subvencions finalistes, de naturalesa corrent solament podran formalitzar-se
contractacions de personal en règim establert pe Reial decret legislatiu 5/2015 de15
d‟octubre, pel qual s‟aprova el text refós de l‟Estatut bàsic de l‟empleat públic
(EBEP).
2.- L'òrgan competent per la contractació de personal contingut en l'apartat anterior
serà de la Junta de Govern Local, llevat de delegació expressa en els tinents
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d‟alcalde i regidors de Govern.
3.- Els contractes hauran de formalitzar-se segons les prescripcions del text refós
de la Llei de l‟estatut dels treballadors (TRET), aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2015, de 23 d'octubre , o de l‟EBEP, segon s‟escaigui.
Els incompliments de les obligacions formals imposades per la legislació laboral
vigent, així com l'assignació del personal contractat per funcions diferents de les
que es determinin en els contractes, dels que se‟n pogués derivar drets de fixesa
pel personal contractat, seran objecte de deducció de responsabilitats, conforme el
que preveu la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, sense perjudici de les responsabilitats contingudes en la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostaria (LGP).
Article 13è.- Pla de jubilació
1.- La dotació pressupostària de la secció pressupostària 06 “Hisenda i Serveis
Centrals”, programa 2110 “Pensions”, del concepte econòmic 161.05.00
“Complement pensions” es podrà incrementar amb les baixes que es produeixin per
raons de jubilació anticipada de funcionaris al servei d‟aquest ajuntament.
2.- L‟increment de dotació pressupostària es farà mitjançant la incoació d‟un
expedient de Modificació de crèdits, en la modalitat de crèdit suplementari finançat
per baixa de crèdits.
TÍTOL TERCER
De les operacions financeres
CAPÍTOL PRIMER
Avals de l'Administració
Article 14è.- Avals a prestar per l'Administració
L'import dels avals que pugui prestar aquesta Administració, inclosa la societat
privada municipal, en el decurs de l'exercici de 2017, tindran un límit, pel seu import
principal, de 6.000.000,00 euros, els quals hauran de reunir els requisits que
determinen els articles 48 i següents TRLRHL
Article 15è.- Comissions
1.- La Junta de Govern Local o òrgan en qui delegui, determinarà les comissions a
percebre per la Hisenda municipal com a contraprestació al risc assumit en virtut
dels avals que es puguin prestar en aplicació de l'article anterior. La comissió no
podrà excedir del 5 per mil anyal del principal avalat, la qual es destinarà, si ho
aprova el Ple de l‟ajuntament, a assegurar el principal avalat.
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2.- La societat privada municipal de capital totalment públic, estarà exempta de
l‟esmentada comissió.
3.- Quan es fixi comissió, aquesta es farà efectiva en el moment de la formalització
del crèdit avalat, aplicant-se l‟ ingrés al concepte pressupostari específic i, en el cas
que s'assegurés el principal avalat, l‟ ingrés podrà ser objecte d'un expedient de
modificació de crèdits en la seva modalitat de crèdit generat.
CAPÍTOL SEGON
Endeutament a curt i llarg termini i alienació de patrimoni municipal
Article 16è.- Operacions de tresoreria
1.- S'autoritza per l'exercici de 2017 un endeutament màxim per operacions a curt
termini, en la seva modalitat d'operacions de tresoreria, del percentatge màxim que
per a aquests tipus d‟operacions fixa l‟article 51 TRLRHL les quals hauran de reunir
els requisits que per a aquests tipus d‟operacions estableix l‟esmentada llei.
2.- Qualsevol operació d'endeutament a curt termini, en la seva modalitat
d'operacions de tresoreria, que s'efectuï per la societat privada municipal, haurà de
ser autoritzada prèviament pel Ple de l‟ajuntament.

Article 17è.- Operacions de crèdit a llarg termini per a inversions
1.- S‟autoritza la persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals perquè
durant l‟exercici de 2017, procedeixi a la reestructuració del deute viu a 31 de
desembre de 2016 en els termes previstos a la normativa vigent, en especial la
d‟estabilitat pressupostària L‟expedient o expedients que se‟n puguin derivar hauran
de ser aprovats pel Ple de l‟ajuntament amb els requisits que, per aquests tipus
d‟operacions financeres, estableix el TRLRHL
2.- Les operacions de crèdit a llarg termini que es puguin concertar durant l‟exercici
restaran subjectes al que disposi la normativa vigent i la LGP.
3.- Qualsevol operació d'endeutament a llarg termini per atendre el finançament
dels estats de dotacions per operacions de capital de les societats privades
municipals, s‟hauran d'autoritzar prèviament pel Ple de l‟ajuntament.
Article 18è.- Alienació del patrimoni municipal del sòl
1.-La Junta de Govern Local és l‟òrgan competent per a resoldre l‟alineació del
Patrimoni Municipal del Sól, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del
TRLCSP. La tramitació del procediment d‟alienació s‟haurà de tramitar previ
l‟expedient administratiu que acrediti l‟oportunitat, conveniència i la finalitat de
conformitat amb el destí previst per aquest Patrimoni en la legislació urbanística.
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Serà necessari en el supòsit previst a l‟art. 209 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d‟abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
la prèvia autorització del Departament competent de la Generalitat de Catalunya.
2.-Els recursos que integren el Patrimoni Municipal del Sòl es podran destinar a
qualsevol de les finalitats previstes en l‟article 160.5 del Text refós de la Llei
d‟urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost i a
l‟article 224 del Reglament de la Llei d‟urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de
18 de juliol.
3.- Excepcionalment, d‟acord amb els requisits o condicions establerts en l‟article
52.5 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d‟octubre pel qual s‟aprova el Text
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, es podrà destinar a reduir deute
comercial i financer.
Article 19è.- Reintegrament d‟inversions procedents d‟altres administracions
1.- Les inversions finançades originàriament per l‟Ajuntament que fetes
originàriament per aquesta Administració, procedeixin de l‟Àrea Metropolitana de
Barcelona, es destinaran a l‟amortització de capital viu que té aquesta Administració
pels diferents préstecs concertats.
2.- El concepte d‟ingressos que nodreix l‟estat de despeses es troba pressupostat i
codificat al capítol VII “Transferències de capital”, article 76 “D‟entitats locals”
concepte 764 “D‟Àrees metropolitanes” subconcepte 00 “Reintegrament inversions
de capital de l‟Àrea Metropolitana de Municipis” (764.00)
3.- Els ingressos que es puguin produir al llarg de l‟exercici de 2017 podran nodrir,
en l‟excés de les previsions inicials i si fos el cas, mitjançant un expedient de
modificació de crèdits en la seva modalitat de crèdit generat, el capítol IX “Passius
financers” de l‟estat de despeses.
TÍTOL QUART
Dels procediments de la gestió pressupostària
CAPÍTOL PRIMER
Procediments de gestió de les despeses
Article 20è.- Normes generals per actes d'autorització i compromís de
despesa i liquidació del compromís d'obligacions.
1.-Els Tinents d‟alcalde, regidors de govern i regidors presidents de districte estan
facultats per a l‟aprovació dels actes d‟autorització i de compromisos de despesa
derivats de les facultats inherents a les delegacions aprovades pel Decret de
l‟Alcaldia núm.6375/2016, de 26 de juliol, així com de les aprovades per acord de la
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Junta de Govern Local de 23 de juny de 2015.
2.- La Junta de Govern Local aprovarà els actes d‟autorització i disposició de
despeses en aquelles matèries de la seva competència, d‟acord amb l‟article 127.1
de la Llei 7/1985, de 02/04, Reguladora de les Bases del Règim Local i les seves
modificacions posteriors, així com en les derivades de les competències delegades
de l‟Alcaldia aprovades pel Decret 5528/2015 de 15 de juny de 2015.
3.- En els supòsits no compresos en els apartats anteriors i per raó de la seva
competència, l'autorització i compromís de despesa correspondrà a l'Alcaldia, a la
Junta de Govern Local o al Ple de l‟ajuntament, en virtut del que es disposen
respectivament en els articles 124.4. n), 127 1.g) i 123 p) de la LRBRL .
4. En els documents comptables de compromisos de despesa serà suficient la
signatura de l‟alcalde/essa o dels/de les tinents d'alcalde i regidors/res
presidents/tes de districte en qui s'hagi delegat.
5.-De conformitat amb el que preveu el Decret 6375/2016, de 26 de juliol els actes
de reconeixement i liquidació d‟obligacions, regulats a l‟article 185.2 del TRLRHL en
l‟àmbit de les matèries assignades a les àrees o regidories de govern seran
competència dels tinents d‟alcalde i regidors de govern, i en el seu defecte de la
persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals .
6.- L'ordenació de pagaments d‟acord amb el Decret de l‟Alcaldia 6375/2016, de 26
de juliol, serà competència de la persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, i la seva corresponent fiscalització formal s'efectuarà en base a les
factures i certificacions integrades en el document de gestió comptable en fase "O".
7.- La tramitació dels documents de gestió comptable a què donin lloc els actes
d'autorització, compromís de despesa, liquidació del compromís de despesa i
ordenació de pagaments, així com els seus negatius (/), s'ajustaran al que disposa
la Instrucció de comptabilitat dels centres gestors del pressupost de despesa
aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 16 de setembre de 2003.
8.- Les certificacions d'obres, de serveis i de subministraments que s‟esmenten en
els apartats anteriors, seran expedides informàticament en el model normalitzat, per
la direcció tècnica de cadascuna d'elles amb el vist-i-plau del gerent, coordinador
d‟àrea, director/cap de serveis. En les esmentades certificacions hi constarà, si fa el
cas, la signatura de l'adjudicatari i s'haurà d'acompanyar de la relació valorada i de
la factura expedida pel mateix.
Article 21è.- Normes especials per actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despeses
1.- La tramitació de la documentació comptable que es derivi dels expedients de
contractació, tant en la fase de despesa (A, AD) com en la de liquidació del
compromís de despeses (O) i la de pagament ordenat (P), s'ajustarà en tot moment
a les normatives aprovades pel Ple de l‟ajuntament: la de data 18/09/2002, sota la
denominació de “Instrucció reguladora dels Pagaments a justificar”; la de data
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18/09/2002, sota la denominació “Instrucció reguladora de les bestretes de caixa
fixa”; la de data 16/09/2003, sota la denominació “Instrucció de comptabilitat dels
centres gestors del pressuposts de despeses”; i la de data 04/11/2003, sota la
denominació “Instrucció de comptabilitat per a la central contable”.
2.- Als efectes pressupostaris i de gestió comptable i pels actes d'autorització,
compromís de despeses i liquidació de compromís de despeses; sense perjudici de
la seva aprovació per l'òrgan corresponent, es consideraran competents per a la
seva gestió, els gerents, coordinadors d‟Àrea, directors/caps de servei o caps de
secció/responsables dels programes pressupostaris. Allà on no hi hagi funcionaris
del nivell esmentat, ho determinarà el tinent d‟alcalde responsable de la secció
pressupostària.
3.- Amb periodicitat mensual, i als efectes de la mera constància, el Tinent d‟Alcalde
d‟Hisenda i Serveis Centrals emetrà una resolució on es recullin tots els actes de
reconeixement i liquidació d‟obligacions dictats per l‟alcaldia, tinents/es d‟alcaldia o
regidors/es de govern i regidors/es presidents/es de districte en relació a les
respectives facultats delegades per tal de formalitzar la seva inscripció en el llibre
de Resolucions.
Article 22è.- Gestió i fiscalització dels contractes menors
Els contractes menors es gestionaran i fiscalitzaran de conformitat amb el que
disposa el capítol IV d‟aquestes bases relatiu a les normes i procediments de
contractació administrativa.
Article 23è.- Normes especials per als actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació de compromís de despesa derivats de subvencions
corrents
1.- La concessió de subvencions per part d'aquesta Administració Municipal queda
sotmesa a la incoació de l'oportú expedient que es tramitarà de conformitat amb la
normativa general aprovada pel Ple de l'Ajuntament. La incoació d'expedient de
reintegrament contindrà les prevencions de la Llei General de Subvencions i
l'Ordenança reguladora de la concessió de subvencions, aprovada pel Ple de
l‟Ajuntament en data 24/11/2004.
La convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, els convenis
que regulin les subvencions que es canalitzin pel procediment de concessió directa,
o l‟acord de concessió de les subvencions especificaran, als efectes de la
justificació de les subvencions, a demés de la quantia de la subvenció concedida,
l‟import total del projecte subvencionat i el termini per la presentació de les
justificacions a l‟òrgan gestor.
El procediment de reintegrament de les subvencions, d‟acord amb els articles 42 i
43 de la Llei General de Subvencions, s‟iniciarà d‟ofici per part dels òrgans gestors
quan els beneficiaris hagin incomplert les obligacions establertes en la concessió,
hagi transcorregut el termini atorgat per la presentació de la justificació o aquesta
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sigui incorrecta.
El procediment de reintegrament de les subvencions que puguin instar els serveis
gestors és independent del que pugui iniciar-se a resultes de les actuacions de
control financer efectuades per la Intervenció General.
En els expedients de concessió de subvencions els ens gestors incorporaran un
informe en el que es faci constar que el beneficiari ha aplicat correctament els fons
percebuts de les subvencions d‟exercicis anteriors i estan correctament justificats,
d‟acord amb el que estableixen els article 91 i 92 del RD 887/2006,de 21 de juliol
pel que s‟aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
D‟acord amb els articles 16 i 21 de l‟Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, els òrgans
competents per la concessió de subvencions seran d‟acord amb el Decret de
l‟Alcaldia de 6375/2016, de 26 de juliol.
a.- Fins a de 5.000,00 euros, Els Tinents d‟Alcaldia i Regidors de Govern, llevat de
les plurianuals que seran aprovades per la Junta de Govern Local.
b.- Per imports entre 5.001,00 euros i 240.000,00 euros, la Junta de Govern Local,
incloses les de caràcter plurianual previstes a l‟article 174.1.e) del Text refós de la
Llei d‟Hisendes Locals, així com la fixació dels percentatges i les anualitats.
c.- Per imports superiors a 240.000,00 euros o aquells que siguin complementaris o
addicionals a d'altres i que superin la xifra anyal de 240.000,00 euros, seran
sotmesos a l‟aprovació del Ple de l‟Ajuntament.
2.- Tot expedient de concessió de subvencions per import superior a 600,00 euros
queda sotmès al règim de control financer per aplicació de l‟article 214.2.d)
TRLRHL en relació a l‟article en el termes i condicions que, en aquesta matèria,
preveu la Llei General de Subvencions.
Els expedients de concessió de subvencions per import inferior a 600,00 euros
podran sotmetre‟s a control financer a petició de la Intervenció General d‟aquesta
Administració. L‟exercici del control financer es farà en la seva modalitat de
“Certificació Auditora”, en els termes que preveu la disposició addicional primera
d'aquesta Bases d'execució.
3.- La justificació dels documents de gestió comptable per part de les diferents
àrees que composen aquesta Administració Municipal referida a subvencions,
s‟efectuarà davant la Intervenció General de la següent manera:
a) Quan es tracti de documents en fase d'autorització i compromís de
despesa, s'adjuntarà el corresponent acord de concessió.
b) Quan es tracti de documents en fase de liquidació de compromís de
despeses, es farà referència en el literal de lliure utilització del document en
fase "O" a la resolució administrativa de concessió de la subvenció, i,
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c) Quan es tracti de documents en fase d'autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despesa, s'adjuntarà el corresponent
acord de concessió.
4.- Les subvencions nominatives dotades pressupostàriament seran objecte de
l‟aprovació del conveni regulador corresponent i la seva comprovació material i
justificació queda sotmesa als mateixos requisits de les subvencions no
nominatives, havent-se de justificar els documents de gestió comptable en fase
d'autorització, compromís de despesa i liquidació de compromís de despesa
mitjançant certificació de la Intervenció General on es faci constar que la mateixa es
troba dotada pressupostàriament de forma nominativa i amb l‟aprovació del conveni
esmentat.
5.- L‟òrgan competent per a l‟aprovació de les bases particulars per a la concessió
de subvencions, així com per adoptar l‟acord d‟obertura de termini de presentació
de sol·licituds, serà la Junta de Govern Local, qualsevol que sigui l‟òrgan competent
per a la concessió de la subvenció; sent la corresponent Àrea gestora l‟òrgan
competent per a la tramitació.
Article 24è.- Normes especials pels actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despesa en les operacions de capital
1.- La incoació d'expedients de despesa i tramitació de documentació comptable
amb càrrec a les dotacions pressupostàries per operacions de capital seguiran la
normativa prevista en les normes generals i especials per a actes d'autorització,
compromís de despesa i liquidació del compromís de despesa especificades en els
articles 18, 19, 20, 21 i 26 de les presents Bases d'execució.
2.- Malgrat el que s'esmenta anteriorment, no es podrà efectuar cap acte de
compromís de despesa fins que no s'hagin aprovat definitivament els projectes
tècnics que hauran de servir de base als expedients de despesa i no es disposi de
finançament efectiu en l'estat d'ingressos.
3.- Podran tramitar-se expedients anticipats de despesa a l'empara del que preveu
en la matèria l‟article 110 del TRLCSP quan es trobi contemplat a l'avantprojecte del
pressupost de l'ajuntament per a l'exercici de 2017. En aquest cas, l‟Òrgan de
Programació i Pressupostos, haurà d'expedir, d‟acord amb les funcions executives
assignades a les àrees aprovades pel Decret núm. 6374/2016, de 26 de juliol, els
certificats relatius als anticipats de despesa del projecte de pressupost. indicant-ne,
en tot cas, la data d'aprovació de l'esmentat avantprojecte.
En el cas que no estigui aprovat l‟avantprojecte de pressupost l‟òrgan de
contractació acordarà de forma expressa la inclusió dels crèdits pressupostaris
compromesos en el corresponent avantprojecte de pressupost.
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CAPÍTOL SEGON.
Tresoreria
Article 25è.- Normes i procediments de la Tresoreria General i de les habilitacions
A. Normes especials per a l'extinció d'obligacions
1.- Els pagaments que s'efectuïn amb càrrec a les disponibilitats liquides reflectides
en els diferents comptes corrents gestionats per la Tresoreria Municipal, s'ajustaran
al Pla de disposició de fons aprovat anyalment per delegació de l'AlcaldiaPresidència per la Junta de Govern Local, el qual serà redactat per la Tresoreria
d'acord amb les previsions del pressupost monetari i s‟ajustarà a l‟acord del Ple de
l‟ajuntament de data 19 de setembre de 1997, pel que s‟aprovà el “Manual de
procediments operatius en matèria de pagaments de la Tresoreria General, de les
habilitacions i de les subhabilitacions d‟aquesta Administració”.
2.- S'autoritza a la Tresoreria General d'aquesta Administració perquè pugui
procedir al pagament de qualsevol tipus de d‟obligacions aprovades que no superin
l'import de 1.500,00 euros a través del document normalitzat d'autorització
administrativa del creditor, sempre que es tracti de persones físiques.
3.- S‟autoritza a la Tresoreria General d‟aquesta Administració perquè pugui
procedir a l‟extinció de qualsevol tipus d‟obligacions aprovades que no superin
l‟import de 600,00 euros trametent als tercers creditors xec nominatiu i creuat per
correu . En aquest cas, en el document en fase de pagament “P” caldrà fer constar
la següent diligència “Pagament efectuat mitjançant xec bancari, en aplicació de
l‟article 25.3 de les Bases d‟execució pressupostàries”. A l‟esmentat document
s‟adjuntarà el duplicat del xec lliurat.
4.- La Tresoreria General farà efectius tots els pagaments superiors a 3.000€. La
regulació dels pagaments a satisfer per procediment de bestretes de caixa fixa es
regula a l‟apartat B d‟aquest aquest article.
5. Quan un tercer creditor sigui deutor a aquesta Administració en via executiva, les
habilitacions de les diferents àrees que composen aquesta Administració municipal
hauran de trametre els documents en fase “ADO” als serveis centrals perquè
s‟efectuï la compensació de crèdits i dèbits per part de la Tresoreria General, a
l‟empara d‟allò que disposa el TRLRHL. La Tresoreria marcarà informàticament
aquests deutors que, podran comprendre també, els que ho siguin a la Agència
Estatal d'Administració Tributària, a la Seguretat Social i a l'Administració de
Justícia. En aquests darrers casos, es farà extracció del tipus de deute, encara que
serà necessari que el marcatge es trobi suportat per document fefaent de
l'Administració Tributària o de l'Administració de Justícia i de la Seguretat Social.
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B. Extinció d‟obligacions fetes efectives pel procediment de bestretes de
caixa fixa
1.-Les bestretes de caixa fixa es regularan per allò que disposa la Instrucció
reguladora de les bestretes de caixa fixa aprovada pel Ple municipal el 18 de
setembre de 2002.
2.-Les habilitacions de les diferents seccions pressupostàries d‟aquesta
Administració municipal, hauran de demanar la reposició de fons pel concepte de
“bestretes de caixa fixa” a la Tresoreria General, que procedirà a la reposició dels
fons justificats dins dels quinze dies següents a la sol·licitud de reposició de fons .
3.- Les habilitacions de cadascuna de les seccions pressupostàries podran alliberar
de forma optativa al seu pagament per la Tresoreria General els deutes de la seva
secció pressupostària, desprès del compliment dels requisits continguts en els
articles 20, 21 i 22.
C. Pagaments satisfets mitjançant manaments a justificar
Els abonaments dels ajuts a famílies, seran satisfets per l‟habilitat en temes de
Serveis Socials i per l‟habilitat del Centre d‟Atenció i Informació a la Dona, d‟acord
amb els imports establerts en l‟article 8 de les Bases per la concessió d‟ajuts
destinats a famílies, per atendre necessitats perentòries o urgents que satisfacin
finalitats de caràcter social, o per la integració de persones amb discapacitat.
D. Normes especials de la Caixa de Dipòsits.
1.- S‟autoritza a la Tresoreria General d‟aquesta Administració per a què pugui
procedir a la devolució de dipòsits en els terminis i condicions que determini el
particular o l‟organisme que ho constitueixi, dins de la normativa en virtut de la qual
es va constituir, garantint la devolució efectiva.
2.- S‟autoritza a la Tresoreria General per a què transcorregut el termini de cinc
anys des de la constitució d‟una garantia definitiva, tret que per la seva naturalesa
tingui una durada major o aquesta resulti del document constitutiu,l s‟adreci a
l‟òrgan administratiu, organisme autònom o a l‟ens públic a la disposició del qual es
va constituir la garantia per a què constati la vigència o no de la mateixa. Una
vegada constatada la no vigència o, si s‟escau, transcorregut un mes sense que
hagi rebut la comunicació de referència, la Tresoreria General iniciarà l‟expedient de
baixa. En el cas de garanties provisionals, el termini anteriorment esmentat es
reduirà a dos anys.
No obstant el disposat en aquest apartat, si amb posterioritat es constatés la
vigència d‟alguna garantia que la seva cancel·lació s‟hagués acordat en virtut del
disposat en el mateix, s‟adoptaran les mesures oportunes per a la seva rehabilitació
en els registres de Caixa de Dipòsits.
3.- Requisits a complir pels expedients de devolucions de dipòsits/fiances constituïts
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mitjançant metàl·lic o aval en els que s‟hagi extraviat la carta de pagament.
D‟acord amb la Circular interna emesa de: “Afianzamientos mediante aval:
Inexigencia de duplicado expedido en caso de extravio del original” expedida per la
Caja General de Depósitos els requisits que s‟hauran de contemplar en els
esmentats expedients de devolució de fiances/dipòsits seran:
a. Requisits a complir per tots els expedients de devolució de fiances/dipòsits
constituïts en metàl·lic o aval .
 Es farà constar en la part expositiva del decret amb quin document
s‟acredita la devolució de la fiança/dipòsit:
o Carta de pagament original,
o Document de certificat d‟ingressos no pressupostaris emès pel
cap de comptabilitat de l‟Ajuntament, segons model ja existent.
 S‟inclourà a l‟expedient:
o L‟original de carta de pagament
o El certificat d‟ingressos no pressupostaris emès pel cap de
comptabilitat de l‟Ajuntament, segons model ja existent.
b. Exclusivament en els expedients en els que s‟hagi extraviat la carta de
pagament. En aquests expedients es requerirà a més a més dels requisits de
l‟apartat a:
 Incorporar a l‟expedient declaració escrita de l‟interessat en el que consti
la pèrdua de la carta de pagament original de d‟ingrés de la fiança/dipòsit
, tant si aquest es va constituir en aval com en metàl·lic.
 No serà necessari procedir a la publicació en el BOP de l‟anunci de la
pèrdua de la carta de pagament.
E. Sistema de tresoreria corporatiu.
Amb l‟objectiu d‟optimitzar la tresoreria, es faculta al Tinent d‟Alcalde
d‟Hisenda i Serveis Centrals, previs informes de la Intervenció i la Tresoreria
municipals, a :
a).- Dictar les instruccions corresponents per centralitzar la tresoreria dels ens
dependents.
b).- Dictar les instruccions corresponent per optimitzar la gestió de la
tresoreria organitzant la gestió de les Habilitacions en la fase de pagament
efectiu al objecte de concentrar el saldos bancaris dels seus comptes corrents,
en els criteris establerts en el Pla de disposició de fons aprovat anyalment i que
serà realitzada per la Tresoreria.
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CAPÍTOL TERCER
Actes de conversió i convalidació administrativa i reconeixement extrajudicial
de crèdits d'exercicis tancats
Article 26è.- Actes de conversió i convalidació
1.- Els actes de conversió o convalidació administrativa recollits en la Llei 39/2015,
d‟1 d‟octubre de procediment administratiu comú, de les administracions públiques,
podran comportar reconeixement extrajudicial de crèdits amb càrrec a la secció
pressupostària origen de la despesa corresponent. Aquests actes seran tramitats
pels serveis administratius de la mateixa, previ informe del titular de l‟Assessoria
jurídica i de Intervenció General. Aquests informes han de recollir, si s‟escau, la
possible exigència de responsabilitats patrimonials.
2.- Correspondrà al Ple de l‟Ajuntament els actes de conversió administrativa que
comportin un reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació
pressupostària en el moment de contraure l‟obligació.
3.- De conformitat amb l‟article 127.1.g) de la Llei reguladora de les bases de règim
local, correspon a la Junta de Govern Local la competència per dictar actes de
conversió administrativa que comportin un reconeixement de crèdits, sempre que
existeixi dotació pressupostària en el moment de contraure l‟obligació.
Article 27è.- Reconeixement de crèdits per liquidació d'obligacions legalment
adquirides corresponents a exercicis tancats
1.- Els reconeixements de crèdits per actes de compromisos de despeses legalment
adquirits corresponents a exercici corrent i a exercicis tancats s'imputaran
pressupostàriament a l'exercici corrent i a la partida pressupostària que a tal efecte
es doti a la secció pressupostària de l'àrea que ho tramiti, amb la codificació que
s'expressa en l'article 10.3. i amb els requisits que s'expressen a l'article 9.6.
2.- Els crèdits reconeguts per actes de conversió o convalidació tramitats a l‟empara
de la Llei 39/2015, corresponents a exercici corrent i a exercicis tancats s'imputaran
pressupostàriament, sens perjudici de les responsabilitats que se'n poguessin
derivar, a l'exercici corrent i a la partida pressupostària que per tal efecte es creï en
la secció pressupostària de l'àrea que ho tramiti, amb la codificació que s'expressa
a l'article 10.3 i amb els requisits que s'expressen a l'article 7.
CAPÍTOL QUART
Normes i procediments de contractació administrativa
Article 28è.- Normes generals: Competències , gestió i fiscalització
A. Competència dels òrgans de govern en matèria de contractació
1.- De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP,
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són competència de la Junta de Govern Local les contractacions i concessions,
qualsevol que sigui l‟import del contracte o la seva durada, incloses les de caràcter
plurianual, l‟ampliació del nombre d‟anualitats i la modificació dels percentatges de
despeses plurianuals, així com la gestió, adquisició i alienació de patrimoni d‟acord
amb el pressupost aprovat i el que disposin les bases d‟execució, així com
l‟aprovació de l‟autorització i disposició de despeses que d‟aquestes se‟n derivin.
2.-No obstant l‟establert en l‟apartat anterior, en virtut de les competències
delegades per la Junta de Govern Local mitjançant Acord núm 618 de 23 de juny de
2015, en els Tinents d‟Alcalde i Regidors de Govern, els hi correspondran:
a. Les facultats per a dictar els actes de tràmit i definitius per a l‟adjudicació dels
contractes menors, dins dels límits previstos en aquestes bases, així com
l‟autorització i disposició de despeses i el reconeixement d‟obligacions
derivades dels actes dictats en l‟exercici d‟aquesta delegació.
b. La totalitat dels actes administratius de tràmit de la contractació dels
contractes de naturalesa patrimonial, a excepció de l‟aprovació de
l‟expedient de contractació i l‟adjudicació, i modificació del contracte.
c. No obstant el que es disposa als apartats a) i b) anteriors correspondrà a la
persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Recursos Generals, els actes d‟impuls
en la tramitació dels procediments de contractació municipals no atribuïts a
la resta de titulars de l‟Àrea o de la Regidoria de Govern.
3.- Correspon a l‟Alcaldia, Tinents d‟Alcaldia, Regidors/es de Govern i Regidors/es
Presidents/es de Districte, dins de les competències delegades per la Junta de
Govern Local, la tramitació i aprovació dels contractes menors de conformitat amb
el que determina la legislació de contractes del sector públic.
4.- Per als contractes menors inferiors a 6.000€ d‟obres, serveis i subministraments,
l'aprovació dels actes d‟autorització pressupostària-compromís de despesareconeixement de l‟obligació, s'efectuarà, per delegació de la Junta de Govern
Local mitjançant Acord núm 618 de 23 de juny de 2015 en els Tinents d'Alcalde i
Regidors de Govern a qui correspongui la gestió pressupostària i sobre el propi
document de gestió comptable, mitjançant diligència a la factura original amb la
diligència següent:
“ Havent-se proposat verbalment per la Unitat corresponent a aquesta Secció la
necessitat de l'adquisició dels béns que consten en la factura adjunta; s'ha procedit
a la seva adquisició en establiment comercial obert al públic. Recepcionant-se de
conformitat en preus i quantitats indicades.- L'Hospitalet de Llobregat, a ...... - El
Cap de Secció.- Signat: .......- Vist i Plau .- El Gerent/Coordinadors/Directors/Caps
de servei - Signat. .....".
5.- Pels contractes menors d‟import igual o superior a 6.000€ i fins a 50.000€ en el
cas de contractes d‟obres i fins a 18.000€, IVA exclòs pels contractes de
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subministrament i serves es redactarà el corresponent plec de prescripcions
administratives i tècniques particulars i seran aprovat pel Tinent d‟alcalde o regidor
corresponent, segons acord núm. 618 de la Junta de Govern Local de 23 de juny de
2015.
6.- S'autoritza el gerent, coordinadors/es, directors/es o,caps de servei de
cadascuna de les àrees que composen aquesta Administració municipal i, en cas
d'inexistència, absència, vacant, malaltia, abstenció legal o reglamentària, als/a les
caps de secció afectats o responsable de la unitat administrativa, i adscrits a l'àrea
competent perquè, un cop aprovada la despesa per l'òrgan competent, gestionin els
contractes menors d'obres fins a 50.000.00 euros, i fins a 18.000,00 euros, IVA
exclòs. quan es tracti d‟altres contractes.
B. Normes de gestió i fiscalització dels contractes menors
1.- Els contractes menors, recollit a l'article 111 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat per Real decret legislatiu 3/2011, de
14 de desembre que no superin les quanties establertes en els articles 138.3 de
l'esmentat text legal, no estaran sotmesos a fiscalització prèvia o crítica, d‟acord
amb el que preveu l‟article 219.1 del Text refós de la Llei d‟Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2.- S'exceptuen de la formació d'expedient administratiu de contractació, sens
perjudici del que en aquesta matèria estableix el TRLCSP, els contractes menors
inferiors a 6.000 euros. sens perjudici que en la tramitació dels documents de gestió
comptable es compleixin els requisits continguts en els articles 20 i 21 d‟aquestes
Bases d'execució.
3.-. En els contractes menors de subministrament i serveis compresos entre
6.000,01 i 18.000,00 euros, s'adjuntarà a l‟expedient la següent documentació:
a. Contracte degudament signat acompanyat dels plecs de condicions
econòmico-administratives i tècniques particulars.
b. Justificació de d‟ingrés de la fiança, si aquesta no hagués estat
excepcionada.
c. Document de gestió comptable (AD)
4.- En els contractes menors d‟obres d‟import comprès entre 6.000,01 i 50.000
euros s‟adjuntarà a l‟expedient la documentació següent:
a. Contracte degudament signat acompanyat dels Plecs de condicions
econòmico-administratives i tècniques particulars, en el seu cas
b. Memòria, plànols i pressupost efectuat per l‟Administració i signat per
tècnic habilitat on hi consti la conformitat de l‟adjudicatari,
c. Alta de l‟Impost d‟Activitats Econòmiques o últim rebut pagat, en el seu
cas;
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d. Declaració de l‟interessat on especifiqui estar al corrent de les seves
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
e. Justificació de l‟ingrés de la fiança, si aquesta no hagués estat
excepcionada.
f.

Document de gestió comptable AD .

5.- Els gerents, coordinadors d‟àrea, directors de serveis/caps de serveis, sota la
seva exclusiva responsabilitat, tindran cura d'incoar el corresponent expedient de
contractació conforme determina el TRLCSP, quan les quanties a contractar
excedeixin de les previstes a l‟article 138.3 de l‟esmentat text legal i evitaran els
possibles fraccionaments contractuals a través de contractes continuats. Quan es
donin aquestes circumstàncies es procedirà a la conversió i/o convalidació
administrativa en els termes establertes en l‟article 26è d‟aquestes bases, sense
perjudici de l‟exigència de responsabilitats que es poguessin derivar de les
actuacions, exigides conforme determina la Llei 39/2015 de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
6.- La Viceintervenció Funció comptable a través del mòdul de tercers creditors o
del mòdul de despeses amb finançament afectat i de projecte de despeses,
habilitarà els medis necessaris dels contractes menors.
Quan es detecti fraccionament de contractacions, aquestes es posaran en
coneixement de la Interventora general i es procedirà a la devolució dels documents
de gestió comptable afectats perquè l'àrea gestora procedeixi a la seva correcta
tramitació.
7.- Malgrat els límits quantitatius determinats anteriorment, els contractes menors i
les despeses menors inferiors a 3.000,00 euros, no importa quina sigui la seva
naturalesa, i es facin efectius a través del sistema de bestreta de caixa fixa, regulats
per acord del Ple de l‟ajuntament de data 18 de setembre de 2002, estaran
exclosos de fiscalització prèvia de conformitat amb el que estableix l'article 219
TRLRHL, ajustant-se la tramitació dels documents de gestió comptable i la seva
reposició de fons al que conté l'acord plenari esmentat i el capítol I “Procediments
de gestió de les despeses”, del títol IV “Dels procediments de la gestió
pressupostària” d‟aquestes Bases d‟execució.
CAPÍTOL CINQUÈ
Normes de gestió de determinats crèdits pressupostaris
Article 29è.- Incorporació de romanents de crèdit al pressupost de 2017
1.- De conformitat amb el que disposa l'article 182 TRLRHL serà competent per
procedir a la incorporació de romanents de crèdit de l'exercici de 2016 als
pressupostos de 2017, prèvia formació del corresponent expedient de modificació
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de crèdits, la Junta de Govern Local.
2.- Els romanents de crèdit incorporats a l'exercici 2017, provinents de l'exercici de
2016, que tinguin la consideració de romanents d‟incorporació obligatòria atès que
es financen totalment o parcialment amb ingressos afectats que tinguin saldos
pressupostaris una vegada finalitzada l‟actuació a que estaven destinats,
conformaran un romanent únic que podrà ser incorporat a l‟exercici 2017 que es
destinarà a inversions, si és el cas, prèvia comunicació entitats finançadores. Per
defecte, els romanents anteriors seran destinats a amortització anticipada de les
operacions financeres contractades o, en el seu defecte reintegrades les quantitats
resultants als ens finançadors.
Per la comptabilització i seguiment de l‟esmentat romanent s‟aplicaran les normes
pels projectes de despesa regulades en l‟article 10.7 d‟aquestes bases.
Article 30è.- Normes especials per a despeses de gestió centralitzada.
1.- Les dotacions de les partides pressupostàries corresponents a consums de les
dependències municipals (aigua, gas, llum i telèfon), així com les de neteja de les
dependències municipals i les de lloguers i altres despeses centralitzades seran
imputades a les partides de les classificacions orgàniques de les corresponents
seccions pressupostaries que gasten, sense perjudici de que es gestionin i tramitin
de forma centralitzada per la Secció de Serveis Centralitzats de l‟Àrea d‟Hisenda i
Serveis Centrals. Aquestes despeses seran autoritzades per la persona titular de
l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals .
2.- Les despeses de seguretat previstes en les diferents seccions pressupostàries
seran autoritzades per la persona titular de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme.
3.- Les despeses relatives a la imatge corporativa, la publicitat i les publicacions
dels diferents serveis de la corporació prèviament a la seva gestió i tramitació seran
autoritzades i supervisades per l‟Alcaldia (excepte els anuncis oficials de caràcter
administratiu, que no comportin aplicació d‟imatge corporativa), en aplicació del
Manual d‟Imatge Corporativa, aprovat pel Ple en data 27 d‟octubre de 2009. A títol
d‟enumeració no limitatiu, s‟inclouen dins d‟aquestes despeses les següents :
‒ Campanyes i accions de comunicació i utilització de la imatge institucional per
qualsevol mitjà.
‒ Inserció d'espais publicitaris en mitjans escrits i audiovisuals.
‒ Edició de llibres, revistes, publicacions, fulls informatius, butlletins, fullets,
cartells i altres materials, amb suport imprès, electrònic, informàtic o
qualsevol altre.
‒ Senyalització i retolació.
‒ Organització i muntatge d'esdeveniments institucionals.
‒ Edició de vídeos, muntatges audiovisuals, CD, DVD, producció de falques de
ràdio o qualsevol altre material similar.
‒ Implantació i desenvolupament de webs, microsites, app's, presència a social
media i en general màrketing online i Comunicació 2.0.
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‒ Marxandatge o productes relatius a publicitat i promoció.
4.- Les dotacions corresponents als conceptes d‟atencions protocol·làries i
representatives, dietes i locomoció dels membres de govern, a excepció de les
despeses que corresponguin a l‟alcaldessa, indemnitzacions per assistències a
sessions dels òrgans de la corporació municipal i aportacions a grups polítics;
recollides en el programa 9120 Presidència i Òrgans de Govern; es gestionaran i
tramitaran per la Direcció de Serveis d‟Hisenda i Serveis Centrals.
5.- Les despeses d‟inversions imputades a les seccions pressupostàries
identificades amb la corresponent codificació orgànica, recollides en l‟annex
d‟inversions del Pressupost 2017, seran gestionades i autoritzades per l‟òrgan
gestor especificat en dit annex.
6.- Per l‟import de baixes que es produeixin en els procediments d‟adjudicació de
contractes imputats als capítols 2 i 6 del pressupost de despeses, la Intervenció
general comptabilitzarà una retenció de crèdit que s‟identificarà mitjançant un
document comptable RC 104 .
A aquests efectes l‟Òrgan de Programació i Pressupostos remetrà a la Intervenció
general una petició formal amb la documentació de suport per a la comptabilització
de retenció de crèdit, el seu import i aplicació pressupostària.
L‟anul·lació d‟aquestes retencions de crèdit i la determinació del seu destí
requeriran l‟autorització del/a Titular de la Direcció de serveis de l‟Àrea d‟Hisenda i
Serveis Centrals .
Article 31è.- Despeses de naturalesa plurianual.
1.- De conformitat amb l‟article 174 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, es podran autoritzar i realitzar despeses de caràcter plurianual,
subordinant-ne al crèdit que per a cada exercici s‟autoritzi en el respectiu
pressupost.
2.- Es podrà adquirir compromisos de despeses que s‟hagin d‟estendre a exercicis
posteriors al de 2017, sempre que s‟iniciï en el propi exercici i que es trobin en
alguns del supòsits establerts en l‟apartat 2 de l‟article 174 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
3.- Els contractes de subministrament, serveis i execució d‟obres de manteniment la
despesa corrent dels quals tingui caràcter plurianual s‟haurà de justificar en el
moment d‟aprovar l‟expedient de contractació que no poden ser estipulats o resultin
antieconòmics per un any, de conformitat amb l‟article 174.2.b) del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
CAPÍTOL SISÈ
Sistemes de control i gestió
Article 32è.- Control i fiscalització
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En aplicació del que disposa l'article 213 i següents del TRLRHL, la funció de
control intern en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control
financer i funció de control d'eficàcia, es portarà a terme per la Intervenció General
d‟aquesta Administració conforme al que disposa la normativa reguladora en la
matèria i els acords del Ple de l‟ajuntament de data 19 de setembre de 1997 pel que
s‟aprovà la Instrucció desenvolupant el règim de control intern i l‟acord plenari de
data 1 de març de 1996 pel que s‟aprovà la Instrucció reguladora en matèria de
fiscalització limitada prèvia en matèria de drets i obligacions d'aquesta
Administració municipal i en matèria de fiscalització plena posterior aplicant
tècniques d‟auditoria mitjançant el sistema de mostreig.
Article 33è.- Control de la gestió de pagaments a justificar i de bestretes de
caixa fixa
En aplicació del que disposa l'article 190 del TRLRHL, els pagaments a justificar i
les bestretes de caixa fixa es regiran, pel que fa referència a gestió i control, a
l'acord del Ple de l‟ajuntament de 18 de setembre de 2002.
No obstant l‟anterior, la tramitació i comptabilització de les operacions de despeses
a justificar i bestretes de caixa fixa, s‟ajustaran al que preveu l‟Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s‟aprovà la Instrucció del model
normal de comptabilitat local.
CAPÍTOL SETÈ
Comptabilitat i tancament pressupostari.
Article 34è.- Sistema comptable
1.- El sistema comptable d'aquesta Administració es regirà pel que disposa la
Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l‟Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre i addicionalment, per la Instrucció de
comptabilitat per a la Tresoreria General, aprovada pel Ple de l‟Ajuntament en
sessió de 3 de febrer de 2004, per la Instrucció de comptabilitat pels centres gestors
del pressupost de despeses, aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 16 de
setembre de 2003 i per la Instrucció de comptabilitat per la central comptable,
aprovada pel Ple de l‟Ajuntament en sessió de 4 de novembre de 2003. La
normativa comptable que regeixi per a l'Administració General de l'Estat tindrà
aplicació supletòria conforme el que disposa l'article 5 de la LRBRL, en aplicació de
l'article 4.1.a) de l'esmentat cos legal.
2.- La societat mercantil la Farga GEM, SA, i la Fundació Privada Arranz-Bravo de
capital íntegrament municipal es regiran pel Pla general de comptabilitat de
l'empresa privada i les seves adaptacions sectorials. .
Article 35è.- Tancament comptable
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Per l'exercici 2017, continuaran vigents, fins a la seva modificació, les instruccions
sobre operacions de tancament comptable de l'exercici de 2015 aprovades per
resolució de la Intervenció General i de les quals se‟n va donar compte al Ple de
l‟Ajuntament en sessió de 27 d‟octubre de 2015.
TÍTOL CINQUÈ
Normes de gestió d'ingressos
CAPÍTOL PRIMER
Normes generals comuns als ingressos tributaris, no tributaris i altres
ingressos
Article 36è.- Normes generals de confecció dels expedients dels crèdits
incobrables i de les baixes en comptabilitat
1.- Quan s‟hagin declarat crèdits fallits, aquests ho faran inicialment de forma
provisional i podran ser rehabilitats dins del termini de la prescripció. El deute
restarà definitivament extingit si no s‟hagués rehabilitat en aquell termini.
2.- Als efectes de rehabilitació de crèdits, quan el/la recaptador/a municipal conegui
de la seva procedència, proposarà a l‟Òrgan de Gestió Tributària la seva aprovació i
rehabilitació. Aquest procediment es farà de forma mensual i procedirà l'expedició,
de carta de pagament individualitzada que es formalitzarà mitjançant el sistema de
contret per recaptat.
3.- Declarat fallit un crèdit contra un deutor o contra un responsable solidari, els de
venciment posterior seran donats de baixa per referència a aquesta declaració.
4.- Informàticament es podrà aportar, per part de la Recaptació Executiva, un
registre associat al número d'identificació fiscal del subjecte passiu, als efectes de
poder controlar la situació d‟insolvència declarada.
Art. 37è.- Òrgan competent i procediment de la declaració de crèdits
incobrables
La declaració de crèdit incobrable s‟aprovarà per l‟Òrgan de Gestió Tributaria a
proposta del/de la recaptador/a municipal. Aquests expedients hauran de ser
informats i fiscalitzats per la Intervenció General.
Article 38è.- Documentació dels expedients de declaració dels crèdits
incobrables
1.- En els expedients de crèdits incobrables haurà de constar, en tots els casos: a)
Justificació de la notificació de la providència de constrenyiment; b) Si es disposés
de número d'identificació fiscal de l'obligat del pagament: justificació documentada
d‟haver-se intentat l‟embargament a metàl·lic en comptes corrents situats en entitats
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financeres, fetes en un mínim de tres institucions financeres. En cas contrari,
justificació d‟haver-se tramitat sol·licitud de localització del número d'identificació
fiscal; c) En cas de persones físiques: informe del Recaptador Municipal indicant
que l‟embargament de salaris no ha estat possible o que l‟import de l‟expedient és
inferior a 60,00 euros; d) Informe del/de la recaptador/a municipal indicant que de
les actuacions realitzades no s‟han localitzat altres béns embargables i realitzables.
2.- En els expedients per deutes en que la prescripció de l'acció administrativa de
cobrament abasti fins a 31 de desembre i per import inferior a 150,00 euros: a)
Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes carregats a l'executiva amb
posterioritat a l‟1 de gener de l‟any del que prescriuran els deutes, es formularà la
proposta de crèdits incobrables amb els requisits de l‟apartat 1); b) Quan el deutor
ho sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a l‟1 de gener: es formularà
la proposta de crèdits incobrables amb els requisits continguts al mateix apartat, al
que se li afegirà informe de l‟Òrgan de gestió tributaria que haurà de valorar i
justificar la conveniència d‟estendre la proposta als valors liquidats després de l‟1 de
gener de l‟any següent dels que prescriguin els deutes. Aquest informe es farà, per
l‟Òrgan de Gestió Tributaria en base a les actuacions realitzades pel/per la
recaptador/a municipal.
3.- En els expedients per deutes en que la prescripció de l'acció administrativa de
cobrament abasti fins a 31 de desembre, per imports entre 150,01 i 1.200,01 euros:
a) Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a l‟1 de
gener de l‟any en el que prescriuen els deutes, es formularà la proposta de crèdits
incobrables en els requisits de l‟apartat 1), al que se li afegirà informe/diligència de
que l'obligat del pagament en l'impost sobre béns immobles no figura com a
subjecte passiu del mateix. Si fos subjecte passiu d'aquest impost, s'haurà
d'informar, per la Recaptació Executiva, sobre la no viabilitat de l'embargament dels
béns immobles, en base a que les actuacions en via executiva poden considerar-se
desproporcionades en relació al deute que es persegueix; que el bé immoble no és
realitzable o la realització del mateix tindria un valors nul o d‟escàs valor b) Quan el
deutor ho sigui per altres conceptes, liquidats amb posterioritat a l‟1 de gener, es
formularà la proposta de crèdits incobrables amb els requisits de l'apartat 2), a la
que se li afegirà informe de l‟Òrgan de Gestió Tributària que haurà de valorar la
conveniència d‟estendre la proposta als valors liquidats després de l‟1 de gener de
l‟any següent que prescriguin els deutes. Aquest informe es farà, per l‟Òrgan de
Gestió Tributària en base a les actuacions realitzades pel/per la recaptador/a
municipal.”
4.- En expedients per deutes en que la prescripció de l'acció administrativa de
cobrament abasti fins a 31 de desembre, per imports superiors a 1.200,01 euros: a)
Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a l‟1 de
gener de l‟any del que prescriuran els deutes: Es formularà la proposta dels crèdits
incobrables amb els requisits següents: 1) Els continguts a l'apartat 1); 2) Amb
informe de que no figura com a subjecte passiu de l'impost sobre béns immobles; 3)
Amb informe/certificat que no existeixen béns inscrits en el Registre de la Propietat
de L'Hospitalet de Llobregat al seu nom. O bé, si fos subjecte passiu d‟aquest
impost, s‟haurà d‟informar, per l‟Òrgan de Gestió Tributària, sobre la no viabilitat de
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l‟embargament dels béns immobles, en base a que les actuacions en via executiva
es poden considerar desproporcionades en relació al deute que es persegueix, que
el bé immoble no és realitzable o la realització del mateix tindria un valor nul o
escàs, o que les càrregues preexistents que figurin en el Registre de la Propietat
siguin superiors al valor del bé immoble una vegada aplicat al valor cadastral el
coeficient multiplicador fixat a efectes del l‟ impost sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions. Per imports inferiors a
3.000,00 euros, no s‟embargarà la vivenda habitual quan aquest sigui l‟únic bé
immoble propietat del/de la deutor/a.

CAPÍTOL SEGON
Ingressos tributaris
Article 39è.- Normes generals sobre gestió i recaptació
1.- S'entenen incorporades a les respectives ordenances fiscals les disposicions
vigents en matèria de gestió, inspecció i recaptació que conté la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària (LGT) i el Reglament general de recaptació (RGR),
aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, sens perjudici de la normativa
que en la matèria es trobi regulada en l‟ordenança fiscal general núm. 00 de gestió,
inspecció tributària i recaptació dels tributs municipals.
2.- L‟Òrgan de Gestió Tributària aplicarà la Ordre del Ministeri d‟Economia i
Hisenda, de 23 de setembre de 1998 en tant no es desenvolupi l'article 16 LGP,
tenint en compte que la regulació que la mateixa preveu al punt 1.1. s'entendrà
referida als impostos locals gestionats per l'esmentat òrgan. Aquestes mateixes
prevencions seran d'aplicació a les unitats administratives que gestionin preus
públics i multes.
3.- En cap cas les liquidacions amb resultat de "a ingressar" no exigibles seran
comptabilitzades.
Article 40è.- Registres de liquidacions de contret previ. Ingrés directe
Els tributs municipals que es gestionin mitjançant el sistema de liquidació , es
tramitaran informàticament a través dels instruments de cobrament que contempla
la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de
l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004.
Article 41è.- Sistema de declaracions auto liquidades
1.- Els tributs municipals que es gestionin mitjançant el sistema d'autoliquidació, es
tramitaran informàticament a través dels instruments de cobrament que es
contempla a la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel
Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004, i es consideraran liquidacions
provisionals subjectes a comprovació per l‟Òrgan de Gestió Tributaria.
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2.- Quan en l'ordenança fiscal aplicable en cada cas no constés normativa
específica en aquesta matèria, s'entendrà que les esmentades liquidacions
provisionals s'eleven a definitives pel transcurs de sis mesos a partir de la
notificació als contribuents, sens perjudici de les comprovacions que en aquesta
matèria haurà de fer l‟Òrgan de Gestió Tributaria.
3.- Malgrat el que es disposa en els apartats anteriors, en el cas de llicències
d‟obres majors el termini de sis mesos s‟entendrà des de l‟atorgament de la llicència
d‟ocupació.
Article 42è.- Sistema d'ingressos sense contret previ
1.- Els tributs municipals que, excepcionalment es gestionin pel sistema d'ingressos
sense contret previ, hauran de ser ingressats a la Tresoreria General d'aquesta
Administració (caixa provisional d'efectiu) o a les entitats financeres col·laboradores
d'aquesta Administració mitjançant els documents previstos en la Instrucció de
comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió
de 3 de febrer de 2004
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció
General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat per a la
Tresoreria General, aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de
2004, els documents que s'hauran de complimentar per aquest tipus d'ingrés,
hauran d'omplir-se per la Tresoreria General, sens perjudici de la seva comprovació
posterior i es comptabilitzaran per aplicació diferida.
Article 43è.- Sistema de liquidacions de contret previ. Ingrés per rebut
1.- Els tributs municipals que es gestionin periòdicament mitjançant rebut, un cop
complimentat el tràmit d'aprovació, entraran en comptes mitjançant càrrega
informàtica un cop s'hagi efectuat la "presa de raó” pel Servei de Comptabilitat de la
Intervenció General i es tramitaran informàticament mitjançant els instruments de
cobrament que contempla la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General
aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004
2.- Les liquidacions tributàries que es gestionin dins de l'exercici constituiran llistes
o padrons addicionals els quals un cop complimentat el tràmit d'aprovació, entraran
en comptes mitjançant càrrega informàtica addicional, un cop s'hagi efectuat la
"presa de raó" pel Servei de Comptabilitat de la Intervenció General i no produiran
alta a la llista o padró que li correspongui fins a l'exercici següent en el que es
produí per primera vegada.
3.- Els períodes de cobrament de les llistes o padrons municipals s'ajustaran, per
l'exercici de 2017, als calendaris del contribuent que seran aprovats per resolució
del Tinent d‟Alcalde d‟Hisenda i Serveis Centrals.
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CAPÍTOL TERCER
Ingressos no tributaris
Article 44è.- Normes generals sobre gestió i recaptació
1.- S'entenen incorporades a les respectives ordenances sobre preus públics les
disposicions vigents en matèria de gestió i recaptació que conté la LGT, així com
les que conté el RGR, sens perjudici de la normativa que en la matèria es trobi
regulada a l‟ordenança fiscal general núm. 00 de gestió, inspecció tributària i
recaptació dels tributs municipals.
2.- Les diferents unitats liquidadores aplicaran la Ordre del Ministeri d‟Economia i
Hisenda, de 23/09/1998, en tant no es desenvolupi l'article 16 LGP, tenint en
compte que la regulació que la mateixa preveu al punt 1.1 s'entendrà referida als
impostos locals gestionats per l'esmentada unitat. Aquestes mateixes prevencions
seran d'aplicació a les unitats administratives que gestionin preus públics i multes.
3.- En cap cas les liquidacions amb resultat de "a ingressar" no exigibles seran
comptabilitzades.
Article 45è.- Registre de liquidacions de contret previ. Ingrés directe.
Declaracions auto liquidades i liquidacions de contret previ. Ingrés per rebut
1.- Els ingressos municipals de caràcter no tributari que es gestionin mitjançant
liquidacions de contret previ, ingrés directe, declaracions auto liquidades i
liquidacions de contret previ i ingrés per rebut, s'ajustaran al que es disposa pels
ingressos tributaris.
2.- Les multes de qualsevol naturalesa que es derivin de la capacitat sancionadora
d'aquesta Administració, s'ajustaran en cada cas a la normativa que els hi sigui
aplicable, tenint en compte que no procedirà la seva entrada en comptes de forma
manual o informàtica fins que no es complimenti el seu registre de contrets i s'hagi
fet materialment la presa de raó pel Servei de Comptabilitat de la Intervenció
General, tramitant-se informàticament els instruments de cobrament que es
contemplen a la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel
Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004.
Article 46è.- Sistema d'ingressos sense contret previ
1.- Els ingressos municipals de caràcter no tributari (preus públics) i les multes de
qualsevol naturalesa que puguin gestionar-se mitjançant el sistema d'ingressos
sense contret previ, hauran de ser ingressats als comptes restringits de Recaptació
oberts a cada secció pressupostària sota la denominació: “Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat. Habilitació de l’Àrea ............ Compte restringit de preus
públics i multes”, llevat que la Tresoreria General ordeni el seu ingrés a la caixa
provisional d'efectiu de la mateixa a través dels documents previstos en la
Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de
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l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004.
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció
General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat per a la
Tresoreria General, aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de
2004, els documents que afectin a aquests tipus d'ingrés, hauran d‟emplenar-se per
cada habilitació d‟àrea, sens perjudici de la seva comprovació posterior i es
comptabilitzaran per aplicació diferida.
CAPÍTOL QUART
Ingressos d'altra naturalesa
Article 47è.- Sistema d'ingressos de liquidacions de contret previ. Ingrés
directe i ingressos sense contret previ
1.- Els ingressos de qualsevol naturalesa no contemplats en els articles anteriors i
que gestioni aquesta Administració mitjançant el sistema de liquidacions de contret
previ, ingrés directe i ingressos sense contret previ, hauran d'ingressar-se en la
Tresoreria General d'aquesta Administració (Caixa provisional d'efectiu) o en les
entitats financeres que designi la Tresoreria General mitjançant els documents que
es preveuen a la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada
pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció
General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat per a la
Tresoreria General, aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de
2004, els documents que afectin a aquests tipus d'ingrés, hauran d‟emplenar-se per
cada habilitació d‟àrea, sens perjudici de la seva comprovació posterior i es
comptabilitzaran per aplicació diferida.
Article 48è.- Devolució d‟ingressos indeguts procedents d‟embargaments i
dels saldos deutors procedents de la liquidació definitiva de la participació en
els tributs de l‟Estat
1.- La devolució d‟ingressos indeguts procedents d‟embargaments es podrà
realitzar de forma automàtica prèvia providència de la recaptació executiva de la
improcedència de l‟embargament. La justificació de les devolucions realitzades
s‟incorporarà a les aplicacions periòdiques de cobraments que realitza la recaptació
executiva i constarà de la providència de la recaptació executiva i el justificant del
pagament realitzat.
2.- D‟acord amb el previst en la disposició addicional desena de la Llei 2/2012, de
29 de juny, de pressupostos generals de l‟Estat per a l‟any 2012, a partir del mes de
gener de 2012 i amb vigència indefinida la comptabilització dels saldos deutors
derivats de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l‟Estat
corresponents als anys 2008 i 2009 s‟efectuarà, mitjançant compensacions
mensuals que minoraran les entregues a compte mensuals les quals s‟aplicaran als
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conceptes d‟ingressos corresponents.
Tanmateix pel registre comptable de les quantitats a tornar per les esmentades
liquidacions de la participació en els tributs de l‟Estat corresponents als anys 2008 i
2009, es practicaran les anotacions comptables indicades per la Intervenció
General de l‟Administració de l‟Estat en la Nota informativa 1/2010, registrant-se per
l‟import de la devolució el corresponent passiu a curt i llarg termini i les seves
reclassificacions adients durant 120 mensualitats, d‟acord amb el previst a la
disposició addicional de la Llei 2/2012, de 29 de juny.
En aplicació de l‟esmentada Nota 1/2010, l‟import de la liquidació en la participació
en els tributs de l‟Estat que s‟ajorni minorarà el resultat pressupostari i el romanent
de tresoreria de l‟exercici 2017 únicament pels imports de les devolucions vençudes
durant l‟exercici.
En l‟apartat de la Memòria relatiu a “Informació sobre endeutament”, punt 1.1
“Deutes en moneda nacional”, agrupació “Deutes amb Entitats Públiques”,
s‟informarà de la situació i evolució del passiu generat per les devolucions dels
ingressos derivats de les liquidacions definitives de la participació en tributs de
l‟Estat corresponents als anys 2008 i 2009.
CAPITOL CINQUÈ
Obligacions de subministrament d‟informació
Article 49è.- Compliment d‟obligacions de subministrament d‟informació
La Intervenció General dictarà les instruccions oportunes per tal de donar
compliment a les obligacions de subministrament d‟informació previstes en la
LOEPSF, d‟acord amb el que es preveu a l‟Ordre HAP/2105/2012, d‟1 d‟octubre i
els requeriments que al respecte pugui fer el Ministeri d‟Hisenda i Administracions
Públiques. així com als requeriments, que en matèria comptable i de control facin
les Lleis 19/2013, de 9 de desembre i 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern i per complimentar la informació
requerida per la Base Nacional de Subvencions.
No obstant, als efectes del retiment trimestral d‟informació previst en l‟esmentada
Ordre HAP/2105/2012, tots els ens que tenen la consideració d‟administració
pública segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC),
detallats en l‟article 1 d‟aquestes bases presentaran, dins dels 10 primers dies de
cada trimestre vençut la següent informació:



Document informatiu de la gestió econòmic financera adaptat als models i
instruccions facilitades pel Ministeri d‟Hisenda i Administracions Públiques
Informació sobre els pressupostos d‟explotació i de capital, balanç i compte
d‟explotació. En concret sobre els imports executats i les projeccions al 31 de
desembre.
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Informació sobre les subvencions i altres aportacions rebudes
Informació sobre les despeses de personal: Evolució de la plantilla, despesa i
plantilla mitjana en l‟exercici que es tanca i variació respecte l‟anterior. Causes
de les modificacions de la plantilla: Altes, baixes indemnitzacions i sistema de
selecció
Informació sobre la tresoreria, endeutament i els avals rebuts: Tipus, import i
entitat prestatària
Informació sobre la morositat del deute comercial: Període mig de pagament
als proveïdors.

La Intervenció General sotmetrà a la JGL amb caràcter trimestral tota la informació
remesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públicas inclosa en l'Ordre EHA
2105/2102, a la Base de Dades General de Subvencions, al registre de Convenis
CONCAEL i al Tribunal de Cuentas, això com aquella altra que pugui requerir-li
l'Administració de l'Estat.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA.- Els expedients que es puguin tramitar, sota la qualificació de crèdits
incobrables, per quantitats individualitzades, no superiors a 6,00 euros es
fonamentaran en l'aplicació, dins de l'àmbit d'aquesta Administració, en l'article 16
LGP, aplicable en virtut d'allò que es disposa en aquestes Bases d'execució i no
necessitarà cap altre fonament jurídic addicional, per entendre's que la quantia és
insuficient per a la cobertura del cost de la seva gestió en període executiu.
SEGONA.- Es prorroga, per a l'exercici de 2017, la suspensió de l‟aplicació de
l‟acord del Ple de l‟ajuntament de data 1 de març de 1996 pel que s‟aprovà la
fiscalització limitada prèvia en matèria de drets i obligacions d‟aquesta
Administració municipal i en matèria de fiscalització plena posterior aplicant
tècniques d‟auditoria mitjançant el sistema de mostreig, llevat de les instruccions
primera a quarta i tretzena de l‟esmentat acord, així com la fiscalització en matèria
d‟ingressos, que tindrà plena vigència.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.- Control financer no permanent mitjançant auditoria pública.
A. Control financer no permanent mitjançant auditoria de regularitat i
certificacions auditores.
Queden sotmesos a control financer no permanent, mitjançant auditoria financera i
aplicant el que disposa en aplicació d'allò que disposa l'article 220.3 TRLRHL. Per
la seva realització s‟aplicaran les Normes d‟Auditoria del Sector Públic així com el
text refós de la Llei d‟auditoria de comptes, aprovat per la Llei 22/2015, de 20 de
juliol,les normes reglamentaries de desenvolupament i les Normes Tècniques de
Auditoria de l‟Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes del Ministeri d‟Hisenda
i Administracions Públiques, els següents ens dependents, els serveis municipals i
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les subvencions concedides per aquest Ajuntament referits als estat i comptes
anuals a 31.12.2016 en els termes que s'expressen tot seguit:
1.

La societat privada municipal, amb capital íntegrament municipal, "La Farga,
Gestió d'Equipaments Municipals, SA"., mitjançant auditoria de regularitat
(financera i de compliment)
2.
La Fundació Privada Arranz Bravo, mitjançant auditoria financera, d‟acord
amb el que preveu la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de
desembre de mesures fiscals, financeres i administratives de la Generalitat de
Catalunya.
3.
Les gestions indirectes dels serveis públics.. En els que s‟efectuaran revisions
limitades i/o auditories de regularitat (financeres i de compliment)
4.
Les subvencions que concedeixi i pagui aquesta administració amb càrrec als
seus crèdits pressupostaris d'acord amb el que disposa el títol III i la DA 14a de
la Llei 38/2003, de17 de novembre, general de Subvencions, mitjançant
l'emissió de certificacions auditores.
B. Control financer no permanent mitjançant auditoria operativa
Es sotmetrà a control financer no permanent les actuacions següents:
1. La verificació del circuit de factures, mitjançant auditoria de sistemes per
comprovar que es compleixen els requeriments de la Llei 25/2013, de 17 de
desembre de factura electrònica, i creació del registre comptable de factures del
sector públic.
El control financer no permanent s‟efectuarà mitjançant auditors inscrits en el
Registre Oficial de Auditors de Comptes del Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes del Ministeri d‟Hisenda i Administracions Públiques que actuaran com a
coadjuvants de la Intervenció General i es materialitzarà en documents que giraran
sota la denominació de “Certificacions auditores sense realització d‟ auditoria” o
sota la qualificació de "revisions limitades" / "auditories de regularitat". En aquest
últim cas, les normes tècniques d'auditoria a aplicar seran les del sector públic
aprovades per resolució de la Intervenció General de l‟Administració de l‟Estat, sent
supletòries les del Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes,
SEGONA. Control financer permanent.
La Intervenció General efectuarà control financer permanent, d'acord amb les
Instruccions de Control Intern aprovades pel Ple el 19 de setembre de 1997 i el 5 de
novembre de 1992. Aquest control es plasmarà en els informes corresponents i
s'efectuaran sobre les actuacions següents:
1.
2.

Ingressos sotmesos a pressa de raó comptable.
Despeses i obligacions no sotmeses a fiscalització prèvia o sotmeses a
fiscalització limitada prèvia.

Així mateix, d'acord amb les prescripcions que per cada exercici prevegi el Pla
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d'Auditories i d'actuacions de control financer es sotmetran a control financer.
1. Els serveis municipals prestats mitjançant gestió directa mitjançant auditories
operatives (de programes pressupostaris, de sistemes i procediments i d'economia,
eficàcia i eficiència).
2. Les nòmines del personal d'aquesta administració.
El control financer permanent es dura a terme preferentment pel personal de la
Intervenció general, el qual podrà ser reforçat, en funció de les necessitats, per la
contractació d‟auditors coadjuvants inscrits al ROAC.
TERCERA.- La Intervenció General, en tant que òrgan directiu responsable del
control intern presentarà, a efectes de coneixement del Ple de l‟Ajuntament en el
termini de tres mesos a partir de l'aprovació definitiva del pressupost general per a
2017, el Pla d'Auditories i d‟actuacions de control financer per a l'esmentat exercici,
referit als estats i comptes anuals de l'any 2016 dels ens i/o serveis municipals
prestats mitjançant gestió indirecta que sotmetran a control financer no permanent
mitjançant auditoria, així com les actuacions i abast del control financer permanent i
l'abast de les certificacions auditores sense realització d‟auditoria que es derivin de
les subvencions concedides i satisfetes amb càrrec als pressupostos de 2016.
En el Pla d'Auditories i d‟actuacions de control financer es determinarà l'abast i la
forma d'execució dels treballs, el calendari per la contractació externa i el límit
temporal d'execució, que en cap cas haurà de superar el 31 de maig de 2017.
QUARTA.- Caixa Fixa.
1.- La persona titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals podrà exceptuar,
mitjançant resolució administrativa i previ informe de la Intervenció General, que
determinades partides pressupostàries, que operant sota el sistema de bestretes de
caixa fixa, ho facin sota la qualificació de despeses a justificar.
2.- Als efectes de determinar la base de càlcul del límit màxim de bestretes de caixa
fixa a disposició de les habilitacions de les diferents àrees que composen aquesta
Administració i que no poden superar el 7% dels crèdits dotats inicialment al capítol
II de cada secció pressupostària, no es tindran en compte aquells crèdits que, per
aplicació de l‟article 30 d‟aquestes Bases, hagin d‟operar sota el sistema de gestió
centralitzada. El límit quantitatiu del 7% no serà d'aplicació per a l'habilitació
especial per la devolució d‟ingressos, fixant-se la quantia a disposició de la mateixa
mitjançant resolució de la persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals , a
proposta de la Tresoreria General i amb informe de la Intervenció; i a l‟Àrea
Coordinació, Planificació, Desenvolupament econòmic i Ocupació en la que es
tindrà en compte per al càlcul inicial la incorporació de romanents.
3.- No obstant l‟anterior, la base de càlcul de límit de les bestretes de caixa fixa,
regulades al paràgraf segon, es podrà modificar una sola vegada, durant l‟exercici
pressupostari, a partir de 30 de juny de 2017, afegint-li a la base de càlcul inicial
l‟import dels crèdits que s‟hagin generat quan l‟habilitació operi habitualment amb
programes que tinguin despeses amb finançament afectat així com per a fer front al
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pagament les subvencions inferiors a 600€, regulades a l‟article 25.7b) d‟aquestes
bases. No obstant l„anterior, la modificació requerirà l‟informe favorable de la
Tresoreria General en el que es delimiti que l‟augment no va en detriment de la
liquiditat del sistema, i de l‟habilitat amb el vist i plau del tinent d‟alcalde o regidor de
l‟àrea corresponent justificant la necessitat dels fons destinats a subvencions.
4.- Per a l‟exercici 2017 i següents, la Caixa pagadora o l‟habilitació de pagaments i
caixa descentralitzada,a la seu central de la Tresoreria General, podrà alliberar
crèdits de tercers creditors per devolució d‟ingressos indeguts fins la quantitat de
600,00 euros.
CINQUENA.- La societat privada municipal amb capital íntegrament municipal
elaborarà la següent informació, d‟acord amb els formats que estableixi la
Intervenció General :





Semestralment un document informatiu de la gestió econòmic financera
adaptat als models i instruccions facilitades per la Intervenció General
Anualment i juntament amb els comptes anuals un informe amb la informació
següent:
 Programes d‟actuació plurianual. Informaran per a cada objectiu l‟import
executat en l‟exercici, les desviacions produïdes així com el percentatge
realitzat sobre el previst.
 Informació sobre els pressupostos d‟explotació i de capital. En concret
sobre els imports previstos, els executats i les desviacions i percentatges
del realitzat respecte del previst.
 Informació sobre les subvencions i altres aportacions rebudes.
 Adquisicions d‟immobilitzat material i immaterial.
 Contractes adjudicats, informació sobre els procediments de contractació
i compliment dels preceptes d'aplicació del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
 Informació relativa a l‟estat d‟execució dels contractes programa i/o
encomanes de gestió i del seu grau de compliment. En concret : Per a
cada anualitat: Compliment dels objectius establerts, ingressos rebuts
respecte dels previstos, desviacions produïdes i percentatges de
desviació.
 Informació sobre les despeses de personal: Evolució de la plantilla,
despesa i plantilla mitjana en l‟exercici que es tanca i variació respecte
l‟anterior. Causes de les modificacions de la plantilla: Altes, baixes
indemnitzacions i sistema de selecció.
 Informació sobre els avals rebuts: Tipus, import i entitat prestatària.
Aquella informació assenyalada per l‟Ordre HAP 2105/2012, d‟1 d‟octubre per
la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d‟informació
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d‟abril, d‟estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

SISENA.- Es faculta la persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals
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perquè, previ informe de la Secretaria General i la Intervenció General, dicti les
normes necessàries conduents a l‟harmonització de l‟Inventari General de Béns i
Drets de la corporació amb l‟Immobilitzat de la comptabilitat d‟acord amb la
Instrucció del model normal comptabilitat local, aprovada per l‟Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre .
SETENA. Factures electròniques.
A partir del dia 1 de gener de 2017 quedaran obligats a presentar factura
electrònica independentment de l‟import de la mateixa les entitats establertes en
l‟article 4.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d‟impuls de la factura electrònica
i creació del registre comptable de factures del sector públic, quedant sense efecte
a partir d‟aquesta data la possibilitat que aquestes entitats poguessin presentar
factures en paper quan l‟import de les mateixes no fos superior a 5.000 euros.
En tant no siguin modificades pels òrgans competents resten vigents, en tot allò que
no contradiguin a la Llei 25/2013, de 27 de desembre i normativa de
desenvolupament, la Instrucció reguladora de la gestió del registre centralitzat de
factures, aprovada pel Ple el 22 de febrer de 2011, així com el Procediment intern
de gestió del registre centralitzat de factures, de 22 de febrer de 2011 i la seva
modificació aprovada per Resolució de la Intervenció General de 22 de març de
2013.
VUITENA. Als efectes de donar compliment als requeriments de les notes 26
“Informació sobre el cost de les activitats” i 27 “Indicadors de gestió” de la memòria
de la ICAL tots els documents comptables inclouran la codificació addicional i
provisional del centre de cost que s‟annexa en aquestes bases.
Atès que la implantació de la comptabilitat analítica s‟inicia l‟exercici 2017, es
faculta a la Intervenció General a l‟adequació a les necessitats dels serveis gestors i
requeriments de la ICAL i de la Resolució del 28 de juliol de 2011 de la Intervenció
General de l‟Administració de l‟Estat, de la qual se‟n donarà compte a la Junta de
Govern Local.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.- S'autoritza a la Junta de Govern Local perquè a proposta de la
persona titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals aprovi les resolucions que
siguin necessàries per a
l desenvolupament, l'execució i el compliment
d‟aquestes Bases d‟execució.
SEGONA.- S'autoritza la Junta de Govern Local perquè a proposta de la persona
titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals dins dels sis mesos a comptar del dia 1
de gener de l‟any 2017, aprovi la Instrucció interna que desenvolupi el sistema
d‟indemnitzacions per raó del servei previst a l‟article 11 d‟aquestes Bases
d‟execució.
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TERCERA.- Les referències contingudes en aquestes bases als Decrets
d‟organització, de delegació i acords de la Junta de Govern Local, s‟entendran
efectuats a aquells vigents a la data de la resolució objecte de fiscalització.
QUARTA.- L‟estructura pressupostària aprovada per l‟exercici 2017 es mantindrà
vigent durant la vigència del pressupost, sens perjudici de les modificacions en
l‟organització municipal que eventualment es puguin produir, que tindran vigència a
comptar del pressupost de l‟exercici següent a aquell en que hagin tingut lloc.
CINQUENA.- Aquestes Bases d'execució entraran en vigor el dia següent de
l'aprovació definitiva del pressupost general, sense perjudici de que la seva
efectivitat s'entengui des del dia 1 de gener de 2017.
SEGON.- APROVAR inicialment la plantilla del personal al servei de l‟ajuntament,
de conformitat amb el que estableix l‟article 123.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, d‟acord amb el detall següent:
Situació a 30 de
setembre de 2016
Grup

Subgrup

Places

Vacants

- Secretari/ària General del Ple
- Vicesecretari/ària-Secretari/ària
Tècnic/a de la Junta de Govern Local

A

A1

1

0

A

A1

1

1

- Interventor/a General Municipal

A

A1

1

0

- Viceinterventor/a-Funció Contable

A

A1

1

1

- Tresorer/a

A

A1

1

0

- Gerent Municipal

A

A1

1

1

- Director/a de Serveis

A

A1

6

6

- Director/a de l'Assessoria Jurídica

A

A1

1

1

- Director/a de l'Orgàn de Gestió
Tributària

A

A1

1

1

Subescala Tècnica

A

A1

2

0

Subescala Administrativa

C

C1

360

33

Subescala Auxiliar

C

C2

118

Subescala subalterna

AP

AP

A

A1

Amortitzacions
previstes

Places de
nova
creació

Situació
posterior

Observacions

71

1

119

(3)

115

42

2

117

(5)

3

0

PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb Habilitació de
caràcter nacional

Personal directiu

Escala d'administració general

Escala d'administració especial
Subescala Tècnica
Classe de Tècnics/ques Superiors
- Analista
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- Arquitecte/a

A

A1

8

2

- Enginyer/a

A

A1

1

1

- Titulat/ada Superior Universitari/ària

A

A1

187

41

- Ajudant/a tècnic/a sanitari/àriadiplomat/ada en infermeria

A

A2

10

0

- Aparellador/a-Arquitecte/a tècnic/a

A

A2

16

2

- Assistent/a social-Diplomat/ada en
treball social

A

A2

48

13

- Bibliotecari/ària

A

A2

3

0

- Educador/a especialitzat/adaDiplomat/ada en educació social

A

A2

25

9

- Enginyer/a tècnic/a agrícola

A

A2

3

0

- Enginyer/a tècnic/a obra pública

A

A2

4

0

- Perit/a-enginyer/a tècnic/a

A

A2

11

3

- Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària

A

A2

87

18

- Delineant/a

C

C1

2

0

- Tècnic/a Auxiliar

C

C1

25

3

- Agent executiu/va

C

C1

5

0

- Auxiliar inspecció sanitat

C

C1

1

0

- Consultor/a

C

C1

1

0

- Delineant/a-Projectista sistemes
informàtics

C

C1

1

0

- Director/a de mercat

C

C1

1

0

- Gestor/a esportiu/va

C

C1

1

0

- Informador/a

C

C2

1

0

- Inspector/a de consum

C

C1

1

1

- Inspector/a d'obres i serveis

C

C2

2

0

- Inspector/a de rendes i exaccions

C

C2

2

0

- Operador/a

C

C1

3

1

- Operador/a-Programador/a

C

C1

2

0

- Preparador/a

C

C1

1

0

- Programador/a

C

C1

4

0

- Programador/a "senior"

C

C1

2

0

- Programador/a Analista

A

A2

2

0

- Programador/a Analista

C

C1

1

0

- Regent/a centre d'ensenyament

A

A2

1

0

- Tècnic/a auxiliar de biblioteca

C

C1

58

21

- Tècnic/a auxiliar de via pública

C

C1

1

0

- Tècnic/a disseny

C

C1

1

0

- Tècnic/a esportiu/va

C

C1

9

0

Classe de Tècnics/ques Mitjans/es

Classe de tècnics/ques auxiliars

2

27

(2) (4)

1

0

(2)

1

0

(4)

Subescala serveis especials
Classe comeses especials
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- Treballador/a familiar

C

C2

13

2

- Superintendent/a

A

A1

1

1

- Intendent/a

A

A1

2

1

- Intendent/a major

A

A1

2

0

A

A2

2

0

- Sotsinspector/a

C

C1

5

2

- Sergent/a

C

C1

18

0

- Caporal/a

C

C2

35

4

- Agent

C

C2

360

39

- Encarregat/ada

C

C1

2

0

- Mestre/a

C

C1

1

0

- Oficial/a

C

C2

66

4

- Ajudant/a

AP

AP

10

0

1

12

(3)

2

8

(5)

Classe policia local
Escala Superior

Escala Executiva
- Inspector/a
Escala Intermèdia

Escala bàsica

Classe personal d'oficis

PERSONAL LABORAL

(1)

Branca administrativa
- Titulat/ada superior

A

A1

5

5

- Titulat/ada mitjà/ana

A

A2

5

2

- Administratiu/a

C

C1

9

9

- Auxiliars

C

C2

16

16

- Tècnic/a Superior

A

A1

10

6

- Director/a d'art

A

A2

1

0

- Tècnic/a mitjà/ana

A

A2

13

5

- Técnic/a cultural

BC

BC

1

0

- Tècnic/a esportiu/va Administratiu/va

BC

BC

1

0

- Tècnic/a informàtica

BC

BC

1

0

- Operador/a

C

C1

1

0

- Tècnic/a Auxiliar

C

C1

1

1

C

C2

1

0

- Assessor/a de l'Alcaldia

-

-

1

0

- Assessor/a nivell 1

-

-

4

1

- Assessor/a nivell 2

-

-

4

0

Branca Tècnica

Branca d'oficis
- Oficial/a
PERSONAL EVENTUAL

(6)
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- Assessor/a nivell 3

-

-

7

2

- Assessor/a de grups municipals

-

-

8

2

1.749

374

(6)

La gestió de la plantilla es regirà atenent a les següents especificacions :
- Les places de la plantilla laboral que restin vacants, s‟amortitzaran d‟aquesta
plantilla i es crearan dins la plantilla de funcionaris en igual nombre de places del
mateix subgrup.(1)
- Les places de Consultor/a que restin vacants, s'amortitzaran i es crearan en igual
nombre de places de Tècnic Auxiliar.(2)
- Les places de Treballadora Familiar que restin vacants, s‟amortitzaran i es crearan
en igual nombre de places d‟Auxiliar.(3)
- Les places de Tècnic/a de disseny que restin vacants, s'amortitzaran i es crearan
en igual nombre de places de Tècnic Auxiliar.(4)
- Les places d'Ajudants adscrits a llocs de treball d'ordenança que restin vacants,
s‟amortitzaran i es crearan en igual nombre de places de subaltern. (5)
- Modificació de la plantilla eventual publicada en el BOP de 20 de gener de 2016
(6)
TERCER.- EXPOSAR al públic els anteriors acords, mitjançant l‟anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els
quals les persones interessades podran examinar l‟expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
QUART.- ENTENDRE definitivament aprovats els anteriors acords en el cas que no
es presentin reclamacions en el període d‟exposició pública, i PUBLICAR en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el resum per capítols de cadascun dels
pressupostos que integren el pressupost general i la plantilla, de conformitat amb
l‟article 169.3 del Text Refós de la Llei Reguladora d‟Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
CINQUÈ .- TRAMETRE una còpia del pressupost general i de la plantilla
definitivament aprovats a l‟Administració de l‟Estat i a la Generalitat de Catalunya
SISÈ.- APROVAR la no disponibilitat dels crèdits consignats en les aplicacions
pressupostàries que es detallen seguidament, per un import total de 645.645,53
euros, dotats en previsió de l‟increment de les retribucions dels treballadors al
servei d‟aquest ajuntament per a l‟exercici 2017, que pugui establir la Llei de
Pressupostos Generals de l‟Estat per a l‟exercici 2017, en matèria de retribucions
dels empleats públics.
Els increments salarials que es determinin legalment pel conjunt del personal al
servei d‟aquesta administració per a l‟exercici 2017, s‟aplicaran amb càrrec als
crèdits declarats com a no disponibles suara esmentats, mitjançant acord de Junta
de Govern Local, òrgan competent en matèria d‟aprovació de les retribucions del
personal, de conformitat amb l‟article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les
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Bases de Règim Local.
Cl.orgànica Cl.econòmica Cl.funcional
01
1000001
9120
Total
01
1000001
9120
01
1210800
3322
01
1210800
9120
01
1210800
9201
01
1210800
9202
01
1210800
9206
01
1210800
9220
01
1210800
9221
01
1210800
9240
01
1210800
9322
Total
1210800
01
1430001
9206
01
1430001
9221
01
1430001
9240
Total
1430001
Total 01
02
1210800
1510
02
1210800
2314
02
1210800
2410
02
1210800
4312
02
1210800
4330
02
1210800
4390
02
1210800
4930
02
1210800
9222
Total
1210800
02
1430100
4322
02
1430100
2410
02
1430100
4330
02
1430100
4390
Total
1430100
02
1430101
2410
Total
1430101
02
1430102
2410
Total
1430102

Total
12.466,25
12.466,25
2.169,12
8.474,48
6.871,94
5.938,18
12.369,22
8.022,12
10.804,95
1.304,11
967,10
56.921,22
198,02
247,52
247,52
693,06
70.080,53
8.340,80
1.352,85
8.081,40
3.317,28
1.788,38
1.317,06
1.901,43
2.446,41
28.545,61
64,68
202,00
384,24
64,68
715,60
1.292,80
1.292,80
107,46
107,46
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02

02

02

Total 02
03
03
03
03
03
03
03
Total 03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

04

1430104
Total
1430104
1430105
Total
1430105
1430113
Total
1430113

2410

372,95

2410

372,95
1.902,23

2410

1.902,23
335,89

1210800
1210800
1210800
1210800
Total
1210800
1430111
Total
1430111

1300
1320
1321
1340

335,89
33.272,54
13.620,49
147.204,73
3.247,78
11.731,19

1321

175.804,19
2.386,38

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
Total
1210800
1310001
Total
1310001

2310
2311
2312
2313
3110
3200
3230
3231
3232
3250
3270
3300
3321
3330
3331
3340
3370
3400
3410
3420

2.386,38
178.190,57
5.685,15
30.574,31
4.232,26
12.810,80
18.142,20
6.636,93
13.234,50
1.715,16
494,96
3.690,57
904,41
3.400,53
16.094,38
3.499,07
2.687,24
6.176,06
4.070,29
4.319,98
3.856,68
6.944,52

3370

149.170,00
237,62
237,62
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04
04
04
04
04
04

04
04

Total 04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

Total 05
06
06
06
06
06
06
06
06
06

06

Total 06
07

1430001
1430001
1430001
1430001
1430001
1430001
Total
1430001
1430111
1430111
Total
1430111

2311
2312
2313
3200
3230
3321

2.895,87
247,52
544,55
128,71
198,02
891,09

2311
2312

4.905,76
15.672,66
2.187,75

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
Total
1210800

1500
1522
1523
1533
1621
1631
1640
1650
1710
1721
9204
9321
9331

17.860,41
172.173,79
4.471,25
5.469,84
5.249,49
6.197,09
295,46
1.262,69
3.711,49
4.671,74
1.888,14
2.454,61
18.315,49
6.026,09
8.958,35

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
Total
1210800
1430001
Total
1430001

9200
9203
9205
9231
9250
9310
9320
9330
9340

68.971,73
68.971,73
21.234,56
2.312,05
17.903,23
1.632,07
9.429,33
20.752,15
19.597,25
3.002,22
5.349,74

9340

101.212,60
227,72

1210800

9251

227,72
101.440,32
5.170,38
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07
07
07
07

07

Total 07
Total
general

1210800
1210800
1210800
1210800
Total
1210800
1430001
Total
1430001

9252
9253
9254
9255

2.998,02
3.443,95
5.115,14
4.590,53
21.318,02

9255

198,02
198,02
21.516,04
645.645,53

SETÈ.- APROVAR, d‟acord amb el que disposa l‟article 123 1.n) de la Llei 7/1985, 2
d‟abril, per la qual s‟aprova la Llei reguladora de les Bases de Règim Local, que
amb efectes de 1.1.2016, el règim retributiu del personal directiu i del personal amb
habilitació de caràcter nacional vindrà determinat per les retribucions bàsiques i el
complement de destí corresponents als funcionaris del grup A1 i nivell 30 d‟acord
amb les determinacions que pels funcionaris s‟estableixi en la legislació bàsica, més
les retribucions complementàries que concreti la Junta de Govern Local dins dels
màxims que es detallen per a cada lloc de treball en la taula següent:

FHN.

FHN, Titulars Òrgans directius
(art.130 LBRL)
i Personal Directiu

Secretaria General de Ple
Vice-Secretari/ària-Secretari/ària
Tècnic/a de la Junta de Govern
Local
Interventor/a General Municipal
Vice-interventor/aFunció Comptable
Tresorer/a Municipal

Resta de
retribucions
complementàries
màximes anuals
globals
66.611,12 €
66.611,12 €
66.611,12 €
66.611,12 €

Gerent
Director de Serveis
Director/a de l‟Assessoria Jurídica
Director/a de l‟Òrgan de gestió
Tributaria

66.611,12 €
66.611,12 €
54.670,16 €
54.670,16 €
54.670,16 €

Les retribucions i quantitats esmentades s‟actualitzaran amb les variacions que
s‟acordi per l‟Ajuntament pel personal funcionari en el marc que pel personal
funcionari s‟estableixin per les lleis de pressupostos generals de l‟Estat o normes
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equivalents.
VUITÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció general i al Servei de Recursos
Humans.
ACORD 15.- RELATIU A L‟APROVACIÓ DE L‟EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 66 DEL PRESSUPOST DE L‟AJUNTAMENT PER A L‟EXERCICI
2016 CORRESPONENT A L‟EXPEDIENT 163/2016, EN LA MODALITAT DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 1 vot
en contra del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 9 vots
d‟abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels representants d‟ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.
VISTA la resolució núm. 000298/2016 de data 22 de gener de 2016, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta administració
municipal per a l‟exercici 2016, en data 16 de gener de 2016.
ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari
d‟acord amb el que es preveu a l‟article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‟ha seguit el que disposa
l‟article 5.8 de les Bases d‟Execució del pressupost general per a l‟exercici 2016,
que determina les atribucions de l‟Ajuntament Ple d‟acord amb el que estableix
l‟article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‟informe favorable de la Intervenció General.
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El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 66 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2016, corresponent a l‟expedient 163/2016 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (40.069,89 euros) d‟acord amb
el detall que figura a l‟expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
77.075.742,85
2.913.402,00
0,00
3.259.371,76
0,00
7.000.000,00
224.130.000,00
INICIAL
81.203.224,00
91.083.340,24
3.657.000,00
15.031.064,00
300.000,00
5.244.544,32
5.710.000,00
5.014.827,44
16.886.000,00
224.130.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.012.499,48
0,00
0,00
0,00
5.178.358,11
0,00
6.536.501,92
0,00
11.978.678,53
0,00
0,00
0,00
30.706.038,04
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
4.682.789,39
0,00
2.331.261,48
0,00
-1.819.676,77
0,00
2.730.724,35
0,00
-229.430,37
0,00
19.327.002,74
-40.069,98
40.069,98
3.683.367,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.706.038,04
0,00

DEFINITIU
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
84.088.242,33
2.913.402,00
5.178.358,11
9.795.873,68
11.978.678,53
7.000.000,00
254.836.038,04
DEFINITIU
85.886.013,39
93.414.601,72
1.837.323,23
17.761.788,35
70.569,63
24.571.547,06
9.393.367,22
5.014.827,44
16.886.000,00
254.836.038,04

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

…/…

132

ACORD 16.- RELATIU A L‟APROVACIÓ DE L‟EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 67 DEL PRESSUPOST DE L‟AJUNTAMENT PER A L‟EXERCICI
2016 CORRESPONENT A L‟EXPEDIENT 164/2016, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 1 vot
en contra del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 9 vots
d‟abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels representants d‟ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.

VISTA la resolució núm. 000298/2016 de data 22 de gener de 2016, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta administració
municipal per a l‟exercici 2016, en data 16 de gener de 2016.
ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de Transferència de Crèdits d‟acord amb el
que es preveu a l‟article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‟ha seguit el que disposa
l‟article 5.8 de les Bases d‟Execució del pressupost general per a l‟exercici 2016,
que determina les atribucions de l‟Ajuntament Ple d‟acord amb el que estableix
l‟article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‟informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
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Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència

ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 67 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2016, corresponent a l‟expedient 164/2016 en la
modalitat de Transferència de Crèdit (150.000,00 euros) d‟acord amb el detall que
figura a l‟expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
77.075.742,85
2.913.402,00
0,00
3.259.371,76
0,00
7.000.000,00
224.130.000,00
INICIAL
81.203.224,00
91.083.340,24
3.657.000,00
15.031.064,00
300.000,00
5.244.544,32
5.710.000,00
5.014.827,44
16.886.000,00
224.130.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.012.499,48
0,00
0,00
0,00
5.178.358,11
0,00
6.536.501,92
0,00
11.978.678,53
0,00
0,00
0,00
30.706.038,04
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
4.682.789,39
0,00
2.331.261,48
0,00
-1.819.676,77
-150.000,00
2.730.724,35
150.000,00
-229.430,37
0,00
19.327.002,74
0,00
3.683.367,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.706.038,04
0,00

DEFINITIU
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
84.088.242,33
2.913.402,00
5.178.358,11
9.795.873,68
11.978.678,53
7.000.000,00
254.836.038,04
DEFINITIU
85.886.013,39
93.414.601,72
1.687.323,23
17.911.788,35
70.569,63
24.571.547,06
9.393.367,22
5.014.827,44
16.886.000,00
254.836.038,04

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‟expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‟hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‟article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
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COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Drets i Territori, es produeixen les intervencions següents:

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula 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 tots els punts.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de tots.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Abstenció en tots.

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

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A favor de tots.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
A favor, a favor de tots.

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

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
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A favor de todos los puntos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hauríem finalitzat, però abans de passar a la segona part del Ple, tal
i com es va comentar en algunes reunions, a la Comissió Informativa, avui hi ha un
expedient d‟urgència per incorporar en aquest moment a l‟Ordre del Dia, que si vol
fer lectura Sra. Secretària.

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 17.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.J.M.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150 EUROS – EX, 25/16
VR.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d‟abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6257/2016, de 21 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. C. J. M. P. amb DOI X9031960K i
domicili a la Rambla Marina, 245 12è 1a. de l‟Hospitalet
VIST que l‟ esmentada resolució va ser objecte de notificació a l‟ imputat el dia
31/8/2016 i que no consta la presentació d‟al·legacions ni la sol·licitud de pràctica
de prova per part de l‟ imputat, dintre del termini de deu dies atorgat a l‟efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 23.09.2016
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VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 26.09.2016
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució presentada per la Instructora del
procediment en data 23.09.2016 i en conseqüència declarar provats els fets que s‟hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. C. J. M. P. amb DOI X9031960K i domicili a la Rambla
Marina, 245 12è 1a de l‟Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei 10/1999), i correspon una sanció de
150,00.-euros (art. 11 Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, el Sr. C. J. M. P., amb
DOI X9031960-K i domicili a la Rbla. Marina, núm. 245, 12è 1a de l‟Hospitalet, en
aplicació de l‟art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 18.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.S.V. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05 EUROS. (EXP.
SA109/16 VR.)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d‟abstenció del representant de la CUP-PA,
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Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 5999/2016 de 12 de juliol,es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. M. S. V. amb DNI 38547787V i
domicili al carrer Torns, 21 2n 1a. de l‟Hospitalet, per una infracció molt greu contra
la normativa considerats potencialment perillosos (No disposar de la corresponent
llicència municipal)
VIST que l‟esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser notificats a
l‟interessat amb data 27.07.20106, com així consta en la corresponent diligència de
notificació.
VIST que no consta la presentació d‟al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l‟ imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l‟efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de data
12.09.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut del 14.09.2016
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori:
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució presentada per la Instructora del
procediment en data 14.09.2016 i en conseqüència declarar provats els fets que s‟hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. M. S. V. amb DNI 38547787V i domicili al carrer Torns,
21 2n 1a. de l‟Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que
es relaciona amb la quantitat següent:
a)
Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per
l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret 287/2002 de
22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
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►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, el Sr. M. S. V. amb
domicili al carrer Torns, 21 2n 1a. de l‟Hospitalet, en aplicació de l‟art 13.8 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l‟art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 19.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL. M.F.V.S. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150 EUROS – EX, 24/16
VR.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d‟abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6256/2016, de 21 de juliol es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. M. F. V. S., amb DOI X-8924938-H i
domicili al carrer Rosa d‟ Alejandria, núm. 87, entl. 1a. de l‟Hospitalet
VIST que la resolució va ser objecte de notificació al Sr. V. el dia 26/8/2016 i que no
consta la presentació d‟al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova per part de
l‟ imputat, dintre del termini de deu dies atorgat a l‟efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 23.09.2016
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 26.09.2016
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
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ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució presentada per la Instructora del
procediment en data 23.09.2016 i en conseqüència declarar provats els fets que s‟hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. M. F. V. S., amb DOI X-8924938-H i domicili al carrer
Rosa d‟ Alejandria , núm. 87, entl. 1a de l‟Hospitalet, la comissió de la infracció que
es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei 10/1999), i correspon una sanció de
150,00.-euros (art. 11 Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, el Sr. M. F. V. S., amb
DOI X-8924938-H i domicili al carrer Rosa d‟ Alejandria, núm. 87, entl. 1a de
l‟Hospitalet, en aplicació de l‟art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 20.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.J.L.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05 EUROS. (EXP.
SA 74/16 VR.)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d‟abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució núm. 4223/2016, de 25 de maig, es va incoar el
present procediment sancionador contra la Sra. M. J. L. P., amb DNI 46617747-J i
domicili a l‟ Av. gran Via, núm. 1, esc. F, 6è 2a de l‟Hospitalet, per una infracció molt
greu contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos
(no disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l‟ esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 7 i 9 de juny de 2016, com
així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i als efectes
previstos en l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ -PAC, es va notificar mitjançant
publicació al BOE del dia 12 de juliol de 2016.
VIST que no consta la presentació d‟al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de la Sra. L., dintre del termini de quinze dies atorgat a l‟efecte.
CONSIDERANT que a l‟ esmentada resolució s‟advertia a la imputada que, de no
efectuar al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de
la persona imputada.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de data
05.09.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut del 09.09.2016
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori:
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució presentada per la Instructora del
procediment en data 05.09.2016 i en conseqüència declarar provats els fets que s‟hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR a la Sra. M. J. L. P., amb DNI 46617747-J i domicili a l‟ Av.
gran Via, núm. 1, esc. F, 6è 2a de l‟Hospitalet, la comissió de la infracció que es
descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
a)
Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per
l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret 287/2002 de
22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
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►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, la Sra. M. J. L. P., amb
DNI 46617747-J i domicili a l‟ Av. gran Via, núm. 1, esc. F, 6è 2a de l‟Hospitalet, en
aplicació de l‟art 13.8 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l‟art.
130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 21.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. O.G.R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. (EXP.
SA 82/16)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d‟abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6366/2016, de 26 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. O. G. R., amb DNI 46485210-W,
amb domicili al carrer Plaça Blocs Florida, núm. 14, 2n 11a de l‟Hospitalet, per
infracció de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
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ATÈS que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de notificació
al Sr. G. R. el dia 8/08/2016 .
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de data 12 de setembre de 2016, s‟ajusten a la
legalitat vigent.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 12 de setembre de 2016 i en conseqüència
declarar provats els fets que s‟hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d‟unes infraccions de
caràcter greu i declarar al Sr. O. G. R., amb DNI 46485210-W, amb domicili al
carrer Plaça Blocs Florida, núm. 14, 2n 11a de l‟Hospitalet, autor de l‟ esmentada
infracció, tal i com es deriva del procediment incoat a l‟efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. O. G. R., amb DNI 46485210-W, amb domicili al carrer
Plaça Blocs Florida, núm. 14, 2n 11a de l‟Hospitalet, responsable de la comissió de
la infracció que es descriuen i las sanció que es relacionen, amb la quantitat
següent:
1).- Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU (art 7 Llei 10/1999)
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25.- Euros (art. 11.1 de la Llei
10/1999).
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. O. G. R., amb DNI
46485210-W, amb domicili al carrer Plaça Blocs Florida, núm. 14, 2n 11a de
l‟Hospitalet, en aplicació de l‟art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
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ACORD 22.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. G.J.R.G. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05 EUROS. – EXP.
SA 110/16 PA.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d‟abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 5550/2016, de 29 de juny, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. G. J. R. G., amb DOI 77479573-W i
domicili al carrer Pujós , núm. 104 1r 1a de l‟Hospitalet, per una infracció molt greu
contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos (no
disposar de la preceptiva llicència).
VIST que l‟esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 13 i 14 de juliol de 2016,
com així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i als
efectes previstos en l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar
mitjançant publicació al BOE del dia 5 d‟agost de 2016.
ATÈS que a l‟esmentada resolució s‟advertia al Sr. G. J. R. G. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
VIST que no consta la presentació d‟al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part del Sr. G. J. R. G., dintre del termini de quinze dies atorgat a l‟efecte.
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 05.09.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 06.09.2016.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
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establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social, i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 05.09.2016 i en conseqüència declarar provats
els fets que s‟hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d‟unes infraccions de
caràcter molt greu i declarar al Sr. G. J. R. G., amb DOI 77479573-W i domicili al
carrer Pujós , núm. 104 1r 1a de l‟Hospitalet autor de l‟esmentada infracció, tal i
com es deriva del procediment incoat a l‟efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. G. J. R. G., amb DOI 77479573-W i domicili al carrer
Pujós , núm. 104 1r 1a de l‟Hospitalet, responsable de la comissió de les infraccions
que es descriuen i les sancions que es relacionen, amb la quantitat següent:
a)

Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
► Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre).
► Sanció definitiva: 2.404,05.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, al Sr. G. J. R. G., amb DOI
77479573-W i domicili al carrer Pujós , núm. 104 1r 1a de l‟Hospitalet en aplicació
de l‟art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
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ACORD 23.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.J.M.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05 EUROS. – EXP.
SA 97/16 PA.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d‟abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 4972/2016, de 16 de juny, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. C. J. M. P., amb DOI X-9031960-K i
domicili a la Rambla la Marina, 245 12è 1a de l‟Hospitalet, per una infracció molt
greu contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos
(no disposar de la preceptiva llicència).
VIST que l‟esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 30 de juny i 4 de juliol de
2016, com així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i
als efectes previstos en l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar
mitjançant publicació al BOE del dia 4 de setembre de 2016.
ATÈS que a l‟esmentada resolució s‟advertia al Sr. C. J. M. P. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
VIST que no consta la presentació d‟al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part del Sr. C. J. M. P., dintre del termini de quinze dies atorgat a l‟efecte.
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 05.09.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 06.09.2016.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
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establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social, i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 05.09.2016 i en conseqüència declarar provats
els fets que s‟hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d‟unes infraccions de
caràcter molt greu i declarar al Sr. C. J. M. P., amb DOI X-9031960-K i domicili a la
Rambla la Marina, 245 12è 1a de l‟Hospitalet autor de l‟esmentada infracció, tal i
com es deriva del procediment incoat a l‟efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. C. J. M. P., amb DOI X-9031960-Ki domicili a la
Rambla la Marina, 245 12è 1a de l‟Hospitalet, responsable de la comissió de les
infraccions que es descriuen i les sancions que es relacionen, amb la quantitat
següent:
a)

Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
► Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre).
► Sanció definitiva: 2.404,05.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, al Sr. C. J. M. P., amb DOI X9031960-K i domicili a la Rambla la Marina, 245 12è 1a de l‟Hospitalet en aplicació
de l‟art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
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URGÈNCIES
Prèvia declaració d'urgència acordada per unanimitat dels assistents, de conformitat
amb l'article 45.6 del Reglament Orgànic del Ple, i, per tant, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb
el que disposa l'article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova
el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i prèvia justificació de
la urgència per la Sra. Alcaldessa-Presidenta, se sotmet a debat el punt següent.
En relació amb la proposta que s'ha presentat d'urgència, es produeixen les
intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si s‟ha de..., bé, es va explicar a la Comissió Informativa i a la reunió
prèvia, per tant, bé, primer hem de votar la urgència, hi ha algun vot contrari? No?
Doncs votem la urgència i ara votaríem el posicionament del punt.

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, nosaltres ens abstindrem, bé, genera un moviment econòmic prou important de
gairebé dos milions d‟euros, 1.700.000, que surt del cobrament d‟uns interessos
d'haver-se demorat una sèrie d'expropiacions i van destinats a l'amortització de
béns inclosos dins de la contracta de neteja viària, que actualment ostenta FCC,
Foment, vehicles de recollida de residus i neteja de clavegueram. Bé, nosaltres ens
abstenim, perquè considerem que l‟import total d‟aquesta contracta amb FCC ja és
prou elevat i perquè apostem fermament, des d‟aquest grup municipal, per la
remunicipalització d‟aquests serveis. Per tant, creiem que no cal continuar ficant
més recursos dins del que ja és un import força elevat de l‟esmentada contracta, de
la contracta de Foment, que a més no és a pocs anys. Gràcies.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, votem a favor, però també fem una mica un tema de confiança en el que
invertirem aquest milió d‟euros, aproximadament, en el tema de la contracta de
neteja, creiem, nosaltres sempre, des de Convergència Partit Demòcrata, sempre
hem cregut que la neteja és una de les coses cabdals en una ciutat i, en aquest
cas, veiem bé aquesta inversió en aquest tema, però també entenem que aquesta
inversió s‟ha de produir al 100% bé i efectiva, vull dir, estem destinant molts diners
dels impostos de ciutadans per solventar aquest tema i no podem pensar que
només invertint més diners i anant abocant més diners, se soluciona el tema, en
algun moment hem de revertir això i que la ciutadania vegi que la inversió d‟aquests
diners es tradueix en una visibilització real que aquesta neteja a nivell de tots els
barris es produeix, perquè en aquests moments no és així i, per tant, doncs votem
favorablement, però amb la confiança que reverteixi aquesta situació i que d‟aquí a
un temps puguem dir que tots aquests diners, més els altres que s‟inverteixen,
realment llueixen, fan que aquesta ciutat brilli, precisament perquè la neteja sigui
una de les seves prioritats i coses efectives que es portin a terme.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, també nosaltres votarem a favor d‟aquest dictamen, sabent que el tema de la
neteja és una assignatura pendent per aquest Consistori, creiem, com hem
manifestat moltes vegades, doncs que s‟ha de fer un debat a fons sobre el tema de
la neteja a la nostra ciutat i també del cost que existeix en aquests moments a
l‟empresa que gestiona la neteja a la nostra ciutat, que és Fomento. Esperem,
doncs aquest informe de remunicipalització que segons ens han fet arribar ja a
través d‟una pregunta, el tindrem a finals d‟aquest any i, per tant, creiem que quan
tinguem aquest informe del cost de remunicipalització del servei, poguéssim fer un
debat més ampli sobre la neteja i l‟incivisme en aquesta ciutat.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Ens abstindrem nosaltres.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, nosaltres votarem en contra i ens hagués agradat que per aquest import
d‟1.700.000 euros haguéssim tingut un debat més seré sobre on podríem destinar
aquest important concepte a amortitzar, no sé si és aquest servei de neteja per
amortir els vehicles de recollida de residus i de neteja d‟”alcantarillat” o bé per
cancel·lar un crèdit o el que fos, per tant, creiem que aquest import hagués restat
més discussió serena sobre on destinem 1.700.000 euros, no precisament a
amortitzar la contracta de Fomento. Gràcies.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, nosotros votaremos favorablemente, porque evidentemente entendemos que,
bueno, que la ciudad se merece que se ponga especial énfasis en que esté limpia,
pero no sin la consideración que tengo que hacer que creo que habría que hacer
aquí de porqué cada día estamos abocando más recursos y la ciudad sigue
percibiéndose sucia. Eso es lo que se constata de lo que nos dicen los vecinos,
permanentemente nos paran por la calle y nos dicen que, bueno, que no
encuentran sus barrios suficientemente limpios y es cierto, y no podemos pretender
y lo digo en clave de humor, tener pescado gordo y que pese poco, evidentemente
un buen servicio hay que pagarlo, es cierto que hay que pagarlo, por lo tanto,
estamos de acuerdo en que se invierta en esa dirección.
Pero tenemos que averiguar por qué nuestra ciudad, con la cantidad de dinero que
nos cuesta, la percepción y en algunos barrios la realidad, sobretodo en estos
barrios más olvidados por parte de lo que ya he comentado aquí más de una vez,
siguen estando sucios y por qué están las calles perdidas de grafitis, cada día hay
más, es verdad que hay mucho incivismo, pero tenemos que ver la manera de
ponernos de acuerdo y de ver cómo, qué fórmula arbitramos para que esos
recursos den el beneficio que se espera de ellos, que es que la ciudad esté limpia,
porque me parece que se está abocando un montón de dinero en los temas de
limpieza y de mantenimiento de la ciudad, que no acaba de reflejarse en los
resultados, algo estamos haciendo mal, no sé quiénes, tendríamos que averiguarlo
y ponernos de acuerdo entre todos los grupos, ver qué pasa y hacer un trabajo de
campo para ver dónde estamos fallando, porque algo está fallando y el dinero es
mucho el que se gasta.
Por lo tanto, estaremos a favor porque creemos que hay que seguir abundando en
las políticas de limpieza y demás, pero averigüemos por qué no están saliendo las
cosas en la relación que tiene que haber en cuanto a lo que estamos pagando con
el servicio o cómo vemos nosotros la ciudad o cómo se percibe la ciudad, en cuanto
a la limpieza, obviamente.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa, bona tarda. Sí, en relació amb aquest punt, jo simplement fer
algunes matisacions, ara parlava el Sr. Miguel García sobre el resultat o no de les
feines de neteja que du a terme l‟empresa concessionària.
Mire, decir que pagamos mucho por la contrata o que pagamos más de lo que se
debería, es un poco atrevido, es decir, bueno, lo digo, porque a veces de las
palabras se derivan conclusiones, yo creo que pagamos lo que está estipulado en
una contrata y de común acuerdo con una serie de planes de servicios que están
muy bien delimitados. Es evidente que la limpieza es una preocupación del
gobierno, es una preocupación y es una ocupación, es el principal elemento de
trabajo que tenemos en el área de Espacio Público, el principal, y con la empresa

…/…

150

concesionaria llevamos doce meses, no, trece ya, trabajando mes a mes, servicio
por servicio, intentando, de alguna manera, desentrañar como con la misma
contrata, con la misma aportación económica de este Ayuntamiento, somos
capaces de tener una limpieza más eficaz y más eficiente.
Y yo dejaría de hablar de los barrios olvidados, yo no sé si para usted hay barrios
olvidados o no, para mí no, todos son iguales, y en concreto soy regidor de unos
barrios a los que usted hace, bueno, de tanto en tanto, pues aquí pone, digamos,
en comparación, hace referencia y yo creo que hace un mal, entiendo yo y se lo
digo con aprecio, que creo que hace un daño innecesario a esos barrios. No hay
barrios olvidados en esta ciudad. Podemos concluir si un barrio está más limpio o
menos limpio, pero barrios olvidados, al menos por parte de este gobierno, yo no sé
si algún grupo de la oposición cree que los barrios están olvidados, yo entiendo que
por el gobierno no hay, ni habrá nunca esta percepción, lo digo también porque al
final o ponemos en valor la ciudad o nosotros mismos acabamos poniéndola a los
pies de los caballos.
En cualquier caso, le reitero, es nuestra principal ocupación el tema de la limpieza,
y usted lo ha dicho muy bien, va muy vinculado también a la cuestión del civismo y
a tener unos hábitos por parte de la ciudadanía razonables. Usted sabe que
tenemos muchos dispositivos en marcha, hemos informado a todos los grupos de
este análisis, servicio por servicio, hemos planteado a todos los grupos municipales
propuestas de mejora para este año 2016 y no hay Pleno en el que ustedes,
entiendo que estén preocupados, pero no hay Pleno en el que, sin esperar a los
resultados, continuamente indaguen sobre o manifiesten abiertamente que esto no
va bien, no va bien, no va bien, a mí me gustaría que eso lo pudiéramos evaluar en
una reunión de trabajo.
Entiendo que ustedes reciben inputs por parte de los ciudadanos, el gobierno
también, pero entiendo que vale la pena que si ustedes tienen, digamos, esos
inputs, esas manifestaciones por parte de ciudadanos, sobre temas concretos,
servicios concretos, nos los expongan, porque yo creo que no hay…, seguramente
no hay mejor método de mejora que el que entre todos hagamos, de alguna
manera, esas aportaciones, no solamente en lo negativo, sino también en lo
positivo. Digo esto, porque quedarnos en la crítica fácil cada mes, decir que aquí no
se hace nada, que esto está mal, que los barrios olvidados, esto no ayuda en nada
ni a la limpieza, ni a los barrios, ni a nada, y entiendo que detrás de este servicio
también hay 400 trabajadores que si cada vez que escuchan en este Pleno que las
cosas se hacen mal, pues también entiendo que, en fin, que la sensación que les
debe quedar no debe ser muy positiva.
Por tanto, planteo en esa lógica de aportación, de suma y de responsabilidad entre
todos, que sigamos trabajando, que dejen ustedes que vayan, de alguna manera,
poniéndose en marcha esas actuaciones que hemos determinado, esta misma
semana estamos haciendo un plan piloto que se denomina “Net i Polit” en algunas
zonas en concreto del barrio de Pubilla Cases, vamos a ver qué resultados da,
ustedes ya dan, de alguna manera, el resultado negativo por adelantado, todavía
queda partido Sr. García, espérese, vamos a ver a dónde nos conducen las
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actuaciones y después valoramos, no tendremos ningún problema en hacer
autocrítica si las cosas no funcionan, pero yo sí que les pido ese nivel, uno, de
colaboración, y dos, de una cierta contención, porque si no al final acabaremos
poniendo en crisis todos los barrios de la ciudad. Y, reitero, estamos a disposición
de todos los grupos, para dar la información, para contrastar los servicios que se
prestan, cómo se prestan, y para recibir todas las aportaciones que ustedes
consideren. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, Sr. Castro, no sé, al final, evidentemente, yo le agradezco mucho que usted
diga que está dispuesto a oírnos y tal, efectivamente, como no puede ser de otra
manera, usted es el concejal del ramo y si hacemos una crítica, pues es lógico que
usted nos diga lo que nos dice, es lógico que se defienda. Pero, mire, cuando dice,
es que esto que usted dice no ayuda mucho, no le ayudará a usted, porque lo
criticamos, a usted seguramente, porque es el, como digo, el del ramo y no le
ayudará, pero nosotros la apreciación que tenemos no es porqué tengamos interés
en meternos con usted, es lo que nos dicen los vecinos, es lo que vemos, es lo que
observamos, yo ahora mismo en un barrio que teóricamente está más limpio que
otros barrios de esos a los que les llamamos “olvidados”, pues está de grafitis,
cuando salgamos de aquí, yo le invito a que me acompañe y lo vea, es lamentable
como está, lamentable.
En cualquier caso, mire, yo tampoco he dicho lo que usted dice que sea caro, yo
digo que hay que mirar la relación calidad-precio, es más, he hecho ahí una
metáfora diciendo, hombre, es que a veces queremos pescado gordo y que pese
poco y esto no puede ser, evidentemente si queremos una grandísima calidad,
tenemos que pagarla, lo he dicho, que estaba a favor de apoyar eso, por lo tanto,
no creo que la crítica por su parte, en este aspecto, sea la correcta, pero es que
usted enseguida se pone en guardia, se pone a la defensiva, y como dicen, si usted
es inocente, por qué se defiende, usted explíquenos lo que hace y punto, no pasa
nada, pero no se ponga usted tan a la defensiva, porque nosotros estamos aquí
para hacer lo que hacemos, oposición, y decirle a usted lo que percibimos y lo que
nos dicen los vecinos.
Y es verdad que se están haciendo cosas, no lo negamos, y que se está poniendo
énfasis en que esto funcione, pero sigue sin funcionar y es lo que constatamos y es
lo que le decimos, y usted hará todos los esfuerzos que pueda, pero en realidad si
no los percibe la ciudadanía, que es la que vive, pues seguramente usted estará
fracasando o no lo explica bien, algo hay ahí que tiene que ver con su trabajo. Y
efectivamente, yo no le quito a usted la buena voluntad, estoy convencido que
usted tiene la mejor voluntad en que funcione, en que vaya bien, porque a nadie le
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gusta que le den “palos”, y evidentemente usted tiene que recibirlos, por qué,
porque es usted el que lleva esa área. Por lo tanto, no se lo tome así, como un
ataque personal, que no lo es, tómeselo como que nosotros les decimos y hacemos
lo que tenemos que hacer, porque para eso somos oposición, ni más, ni menos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo crec que ha quedat suficientment explicitat, s‟ha aprovat el punt que era
del que es tractava i, a partir d‟aquí, entrarem a la segona part del Ple.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS
PROPOSTA 1.RELATIVA A L‟APROVACIÓ DE L‟EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 71 DEL PRESSUPOST DE L‟AJUNTAMENT PER A
L‟EXERCICI 2016 CORRESPONENT A L‟EXPEDIENT 173/2016, EN LA
MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDITS.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
i amb 4 vots d‟abstenció 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; assistents presents en el moment
de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.
VISTA la resolució núm. 000298/2016 de data 22 de gener de 2016, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta administració
municipal per a l‟exercici 2016, en data 16 de gener de 2016.
ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de suplement de crèdits d‟acord amb el que
es preveu a l‟article 177 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
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ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‟ha seguit el que disposa
l‟article 5.8 de les Bases d‟Execució del pressupost general per a l‟exercici 2016,
que determina les atribucions de l‟Ajuntament Ple d‟acord amb el que estableix
l‟article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‟informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals.
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 71 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2016, corresponent a l‟expedient 173/2016 en la
modalitat de Suplement de Crèdits (1.719.190,51 euros) d‟acord amb el detall que
figura a l‟expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
77.075.742,85
2.913.402,00
0,00
3.259.371,76
0,00
7.000.000,00
224.130.000,00
INICIAL
81.203.224,00
91.083.340,24
3.657.000,00
15.031.064,00
300.000,00
5.244.544,32
5.710.000,00
5.014.827,44
16.886.000,00
224.130.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.719.190,51
7.025.083,48
0,00
0,00
0,00
5.178.358,11
0,00
6.536.501,92
0,00
11.978.678,53
0,00
0,00
0,00
30.718.622,04
1.719.190,51
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
4.682.789,39
0,00
2.411.671,43
1.719.190,51
-2.069.476,77
0,00
2.911.520,40
0,00
-229.430,37
0,00
19.328.180,74
0,00
3.683.367,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.718.622,04
1.719.190,51

DEFINITIU
103.965.901,89
6.422.823,98
25.211.948,03
84.100.826,33
2.913.402,00
5.178.358,11
9.795.873,68
11.978.678,53
7.000.000,00
256.567.812,55
DEFINITIU
85.886.013,39
95.214.202,18
1.587.523,23
17.942.584,40
70.569,63
24.572.725,06
9.393.367,22
5.014.827,44
16.886.000,00
256.567.812,55

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‟expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‟hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‟article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
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DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 24.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L‟ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE
20/09/2016 A 18/10/2016 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 7193 AL 8387.
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. 7193 de data 20 de setembre al núm. 8387 de data 18
d‟octubre de 2016.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 25.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS DES DEL NÚM. 34 AL NÚM. 38 DEL 27 I 30
DE SETEMBRE I DEL 4, 11 I 18 D‟OCTUBRE DE 2016, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l‟article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l‟últim Ple
ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents als números 34, 35, 36, 37 i 38 del 27 i 30 de
setembre i 4, 11 i 18 d‟octubre de 2016, respectivament.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PUNT 26.PETICIÓ DE PARAULA DE L‟ENTITAT ASSOCIACIÓ MUJERES
PA‟LANTE, SOL·LICITANT INTERVENIR AL PLE PER PARLAR DE LES
DIFICULTATS DE LES PERSONES ESTRANGERES PER PORTAR A TERME
TRÀMITS ADMINISTRATIUS.
En relació a les peticions de paraula sol·licitades per l‟entitat Associació Mujeres
PA‟LANTE, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, en primer lloc té la paraula la representant de Mujeres Pa‟lante, crec que B.
C. serà la que parlarà.
SRA. C. R. (ASSOCIACIÓ MUJERES PA‟LANTE)
Hola, bona tarda a totes i tots.
Mujeres Pa‟lante som una associació en la qual participem i confluïm dones
migrades principalment d‟Amèrica Llatina, dels països catalans i de la resta de
l‟Estat, amb l‟esperit de construir un espai d‟acolliment per a dones que es troben
en processos migratoris i/o en risc d‟exclusió social. Així mateix, i sempre des d‟una
mirada horitzontal, oferim suport i acompanyament en allò que elles necessiten.
Treballem en temes de convivència i solidaritat en diferents espais locals, amb els
quals s‟ha contribuït de manera activa en el procés de sensibilització de la
ciutadania de Catalunya enfront de la situació de xenofòbia que es presenta en
moltes ocasions a les nostres ciutats.
Val a dir, que un dels nostres eixos de treball principal és proporcionar
l‟agenciament de les dones per a la defensa dels seus drets més fonamentals, com
a subjectes actives de canvi a la nostra societat.
Participem en l‟Espai de la Ciutadania de L‟Hospitalet com una manera de contribuir
a un espai on es fomenti l‟intercanvi d‟iniciatives i recursos entre el teixit associatiu
de la ciutat, en la defensa dels drets de les persones.
I en nom d‟aquest Espai de Ciutadania, exposem:
Que la nostra ciutat de L‟Hospitalet, amb una densitat de quasi 21000hab/km²,
gairebé un 20% correspon a població estrangera i per fer efectius els permisos de
residència, aquest s‟han de renovar cada 1, 2 o 5 anys segons el temps de
permanència i condicions de la persona qui ho demana.
Les persones migrades a l‟hora de sol·licitar cita per realitzar qualsevol tipus de
tràmit a estrangeria, ens trobem amb molts obstacles. Aquest tràmit s‟ha de fer via
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Internet i la majoria d‟aquestes persones es troben en una situació de
desconeixement absolut d‟aquesta eina digital, motiu pel qual es veuen obligades a
contractar advocats o advocades perquè els hi realitzin aquestes gestions. Donada
la obstaculització i la dilatació a l‟hora de sol·licitar cita o realitzar qualsevol tipus de
tràmit a estrangeria, des de Mujeres Pa‟lante denunciem la violència institucional a
la que es veuen sotmeses les persones migrades.
Un cop s‟entra a la web de la seu electrònica de la Secretaria del Estado de
Administraciones Públicas, aquesta es troba totalment col·lapsada, fet que vàrem
comprovar nombroses ocasions, el que impedeix que les persones migrades puguin
demanar i puguin tramitar els permisos en els terminis necessaris. Aquesta
setmana ens van comunicar que van a obrir vies alternatives per fer els tràmits,
però es demanen coneixements digitals elevats.
A l‟àmbit local, les persones que sol·liciten arrelament, han de pagar unes taxes
municipals elevades donada la seva situació. Les taxes varien de preu depenent del
municipi on es tracti. Com en altres municipis, i degut a la precarietat i la manca de
habitatge fix d‟algunes persones migrades, es pot realitzar un empadronament
sense domicili. Des de fa poc, aquesta opció ja és possible a la nostra ciutat.
Considerem que s‟està denigrant a les persones estrangeres que arriben al nostre
país amb aquestes praxis discriminatòries, s‟estan vulnerant els drets més
fonamentals, ja que totes les persones han de ser tractades igual, sense cap tipus
de distinció pel seu origen i/o nacionalitat.
Per últim, i no menys important, traslladar que una majoria de les persones
migrades, degut a la seva situació, es veuen abocades a treballar en condicions
molt precàries, amb horaris i jornades laborals extenuants, que ni tant sols els hi
permeten gestionar tot el seguit de tràmits d‟un sistema que, en moltes ocasions,
resulta discriminatori.
Per tot això, demanem:
Que el ple municipal recolzi una moció dirigida a la Subdelegació de Govern, per tal
de millorar l‟atenció a les cites d‟estrangeria i augmentar el nombre de cites prèvies.
Segon, que es plantegi com a ciutat, que a les oficines d‟atenció al ciutadà s‟ajudi a
les persones estrangeres que ho requereixen, a fer les tramitacions virtuals dels
permisos de residència, cita prèvia, etc.
Tercer, que es plantegi la baixa de les taxes de l‟informe d‟arrelament, fet per
serveis socials municipals.
I en quart lloc, fer difusió de la implementació de l‟empadronament sense domicili
fix.
Perquè L‟Hospitalet la fen entre tots i totes, cal que es respectin els drets de totes
les persones estrangeres.
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I està signat per totes les entitats de l‟Espai de Ciutadania que donen suport, no
llegiré la llista, perquè són molts, però estem molt contentes que la ciutadania ens
ha recolzat en aquesta demanda. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Obriríem un petit torn per si hi ha algun comentari per part dels
diferents regidors, Sr. Jiménez.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. Primer agrair l‟assistència i la participació en aquest Ple de Mujeres
Pa‟lante i d‟Espai de la Ciutadania, i lamentar un cop més una d‟aquelles coses que
sembla que tornen al Ple, al juliol de l‟any passat en aquest Ple ja es va presentar
també per alguns grups d‟aquest Ple, una moció que era papers sense contracta,
que també recolzava un altre col·lectiu en aquest sentit i, bé, veiem que encara s‟ha
de seguir treballant. Des d‟aquí tot el recolzament a la vostra lluita, no hi ha
persones il·legals, tanquem els CIE, que també és una altra cosa de les que hem
de reclamar, i tot el nostre recolzament. Gràcies.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, des d‟aquest grup municipal volem donar tot el suport absolut a les demandes
presentades per les companyes de l‟entitat Mujeres Pa'lante. Ens preocupa el fet
que les administracions de l'Estat posin cada vegada més traves a les persones
estrangeres, a l'hora de realitzar tràmits de renovació, d'arrelament, de sol·licitud de
residència, de reagrupament familiar o de sol·licitud de nacionalitat. Creiem que
això respon a una estratègia discriminatòria que intenta culpar a l'immigrant de les
desigualtats generades per les pròpies institucions del sistema econòmic i polític, a
més a més de dividir a les classes populars, veïnes i veïns de barris i ciutats.
Sovint ens oblidem que un dels col·lectius més colpejats per la crisi són les
persones estrangeres, especialment les extracomunitàries, la seva taxa d'atur és el
doble de l‟estatal, amb una taxa de temporalitat laboral 10 punts per sobre de la
mitjana estatal i, en la majoria dels casos, on la pèrdua de la feina comporta la
pèrdua de la residència i, per tant, la pèrdua dels drets de ciutadania, amb un greu
impacte en les famílies, que pot arribar inclús a desfer-les, a desarticular-les.
Darrere de les estadístiques hi ha, per sobre de tot, persones, que a causa d'aquest
racisme burocràtic es veuen impedides a tenir un projecte de futur o avocades a
viure en un estat d'inseguretat permanent. Si a això li sumem la falta de recursos i
personal especialitzat a les oficines d'estrangeria, per culpa de les retallades
pressupostàries que han escomès les diferents instàncies governamentals, les
persones migrants estan sent vulnerades cada dia en els seus drets més
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fonamentals i això no ho podem permetre.
Per tot això, instem al govern local a vetllar per la defensa dels drets a les persones
estrangeres a la nostra ciutat. L‟instem a engegar, de forma urgent, les mesures
que inclou la petició. Des d‟aquest grup municipal volem agrair a Mujeres Pa'lante la
realització de la feina tan necessària que fan a la nostra ciutat, en la lluita pels drets
fonamentals de totes les veïnes de L'Hospitalet i també encoratjar-les a continuar
fent aquesta gran tasca a la ciutat.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, bona tarda. En primer lloc, donar la benvinguda a Mujeres Pa‟lante, des del
nostre grup municipal de Convergència Partit Demòcrata, el que volem expressar
és que, quan parlem de política, quan parlem de persones, nosaltres parlem de fer
polítiques per a les persones i les persones som tots, totes les persones que
habiten, en aquest cas, en el nostre municipi. També és veritat que les polítiques
d‟estrangeria vénen donades des de l‟Estat Espanyol i, per tant, nosaltres creiem
molt fermament que en un nou país, en una Catalunya independent, totes aquestes
coses es podran millorar, perquè atendrem molt millor a les persones.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies Alcaldessa. En primer lloc, doncs agrair a Mujeres Pa‟lante la
gran feina social que estan fent amb les dones nouvingudes i que pateixen una
doble discriminació, la de ser dones i ser immigrants.
Des d‟Esquerra Republicana subscrivim les quatre propostes que ens fan i creiem,
doncs com diu en el primer apartat, creiem important que es faci una moció
conjunta en el proper Ple, entre les diferents forces polítiques que estem
representades, i si estem tots els partits polítics d‟acord, doncs una cosa millor que
seria poder fer també una declaració institucional. Esperem també que a nivell de
l‟Ajuntament de l'Hospitalet, doncs que també en aquestes Oficines d‟Atenció al
Ciutadà s‟ajudi a les persones que ho requereixen, a fer les tramitacions, també
estem d‟acord, doncs en baixar les taxes de l‟informe d‟arrelament i la creació de
bonificacions, si s‟escau, i també per difondre la implementació de l‟empadronament
sense domicili.
Perquè nosaltres creiem que aquest país és un país, és una terra, doncs acollidora,
la nostra ciutat també és una ciutat acollidora, i una ciutat i un país que son
acollidors han de tractar a totes les persones i ciutadans per igual, independentment
de quin sigui el seu origen o el seu lloc de naixement.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Buenas tardes. En primer lugar, pues darles la bienvenida a este Pleno a Mujeres
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Pa‟lante, un poco en la línea de lo que, bueno, ya ayer comentábamos en privado,
pero ahora hacerlo público.
En primer lugar, dejar constancia que los trámites en la plataforma telemática no es
una cosa única y exclusiva de la Subdelegación del Gobierno, sino que se está
instaurando en la sociedad, cada vez más acciones y opciones se hacen a través
de plataformas telemáticas, y más operaciones y más actos administrativos. Lo que
sí que, evidentemente, hay que hacer es facilitar lo máximo posible que todas y
cada una de las personas puedan llevar a cabo su gestión y puedan realizarlo a
través de una plataforma telemática, sabemos que hay muchas personas que no
tienen acceso a Internet, que no tienen conocimientos de Internet y que no pueden
llevarlo a cabo.
Desde la Subdelegación del Gobierno, ya os dimos información de la preocupación
que tenían por este situación, que la conocían, de hecho ya os dijimos que el 50%
de los servidores en España, que han destinado a este servicio, pues lo han
trasladado sólo para usuarios de Cataluña, para corregir esta situación, que están
detrás también de aquellos usuarios que piden excesivos número de citas y que
colapsan el sistema, nos informan que ya está normalizado el sistema y de hecho
se ponen a disposición de vuestra asociación, porque en caso de que siguiesen o
continuasen las anomalías, pues desde nuestro grupo municipal nos ofrecemos
como intermediarios para solicitar una reunión con la Subdelegación del Gobierno y
tratar ese tema.
Y respecto al resto, estamos a favor de reducir la tasa…

SRA. ALCALDESSA
Sr. Martín, se le ha acabado el tiempo, lo siento pero está muy acotado el tiempo en
estas intervenciones. Per part d‟Iniciativa.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Buenas tardes, queremos agradecer a las compañeras de Mujeres Pa‟lante que
vengan a explicarnos la situación en la que se encuentran muchos ciudadanos,
vecinos y vecinas de la ciudad que son migradas, que vienen de otros países.
Nosotros defendemos la igualdad, defendemos los derechos humanos, y
consideramos fundamental que las personas tengan los mismos derechos, vengan
de donde vengan y, por lo tanto, igual que el 28 de julio del año pasado ya
presentamos la moción, digamos, para facilitar el “arrelament” de las personas que
eran migradas y que no tenían papeles, nosotros nos suscribimos a todas estas
peticiones y estamos dispuestos a impulsar la moción o la declaración institucional,
con todas las propuestas que habéis traído. Creo que, como sociedad, debemos
caminar hacia vecinos y vecinas en absoluta igualdad, en plena ciudadanía, donde
no se distingan ni la raza, ni el lugar de procedencia, ni ningún otro tipo, digamos de
particularidad. Muchas gracias a vosotras.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, enhorabuena por esta iniciativa, sobretodo ya me gusta el título que tienen
ustedes, Mujeres Pa‟lante, eso está bien, que las mujeres tiren “palante”. Pero mire,
yo les voy a decir una cosa, no quiero hacer ejercicio de hipocresía, porque suelo
decir lo que siempre pienso, ustedes no hay ni una mala palabra de ninguno de los
sitios donde vayan, todos los políticos van a decir lo que ustedes quieren oír, luego
otra cosa es hacer y no lo van a hacer, porque al final ahí estamos y, miren, cuando
se habla incluso, y aquí esto me molesta, que les dicen a ustedes, no, es que aquí
con un “nou país” ya lo tendremos, miren ustedes, esto, como va para largo, si es
que llega, nosotros queremos que lo haga el viejo país, este ya, que se empiece ya
a trabajar, porque si tenemos que esperar a que haya un nuevo país, para que a
ustedes les den todo lo que están reivindicando con mucha justicia, pues esto yo
creo que va para adelante, o sea, va para largo, perdón.
En cualquier caso, mire, cuenten con nuestra colaboración, como no puede ser de
otra manera, claro, ya le digo que aquí todos decimos, prometemos, les
endulzamos los oídos y cuando ustedes se marchan de aquí, todo el mundo vuelve
a su disciplina diaria y ustedes se quedan ahí todavía. Desgraciadamente es así,
aunque sí es verdad que hay gente con mucha conciencia que se lo toma en serio,
pero la mayoría les dirán a ustedes lo que quieren oír y esto es lamentable, la
política tiene un componente de hipocresía terrible y a mí me molesta, porque veo
lo que se dice muchas veces en estos foros y en otros, y luego después eso se
queda ahí, por lo tanto, es algo que es absolutamente necesario, que creo que hay
que lucharlo y hasta conseguirlo.
Y, evidentemente, a ver si de verdad nos ponemos de acuerdo todas las fuerzas
políticas, los que piensen de un lado o los de otro, los de izquierdas, los de
derechas, para un tema tan importante y tan humano como el que ustedes están
reivindicando, que todo el mundo seamos iguales, y lo tiremos para adelante, pero
no solamente con palabras, sino que lo hagamos. Evidentemente una declaración
aquí institucional sería buena, yo también la propongo y, en cualquier caso, no
quedarnos en eso, sino que todos nos comprometamos a trabajar para que lo que
estamos diciendo aquí, les podamos ayudar y llevarlo a efecto, no hacer meras
declaraciones de intenciones que se quedan aquí y acabar con los ejercicios de
hipocresía intentando que ustedes salgan contentas porque todos les decimos lo
que quieren oír. Muchas gracias.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Bé, primer de tot sumar-nos, en nom del Partit Socialista, doncs evidentment a
l‟agraïment per la vostra intervenció, a Mujeres Pa‟lante, però també al conjunt de
l‟Espai de Ciutadania i mitjançant el qual heu pogut fer la presentació que acabeu
de fer. Un parell de consideracions, bé, en tot cas la primera o una qüestió
preliminar, explorem entre tots els grups, que sembla ser que la majoria o la totalitat
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estem d‟acord, doncs explorem en quin grau d‟acord podem assolir un redactat
comú i, per tant, de cara al proper Ple o als propers Plens, doncs portar la moció
corresponent.
Però no em puc estar de entrar en alguns dels elements que plantegeu, primer de
tot i també vull aprofitar la vostra intervenció per posar de relleu un servei que sovint
passa desapercebut i que, en tot cas, el que també caldria valorar és potenciar-ho,
que és el servei que presten AMIC i CITE, les entitats vinculades als sindicats
majoritaris en aquesta ciutat, UGT i Comissions Obreres, des de fa molts anys i
que, entre d‟altres tasques, doncs també estan informant i assessorant
específicament en aquests tràmits, per tant, i s‟ha de dir i s‟ha de reconèixer que
gràcies al paper que fa la Diputació de Barcelona i la Secretaria d‟Immigració,
doncs aquestes entitats, vinculades als dos sindicats, doncs poden desenvolupar
aquesta tasca. Potser aquesta també seria una via a explorar i a enfortir per tal de
millorar el que plantegeu a la vostra intervenció.
En qualsevol cas, sí que també no puc estar-me de recordar dos elements, si n‟hi
ha informes d‟arrelament, si n‟hi ha informes de reagrupament, és perquè en algun
moment, tant una Llei d‟estrangeria, en aquest cas de l‟Estat, com una Llei
d‟acollida de la Generalitat, van imposar aquesta obligació als ajuntaments i cap de
les dues administracions van preveure el finançament adequat d‟això.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Husillos també se li ha acabat. No sé si quieren intervenir nuevamente ¿no?
Bueno, simplemente, después de escuchar a todos los grupos políticos, aparte de,
en fin, agradecerles también su presencia, creo que se ha puesto en evidencia una
situación en la que entendemos que desde el Consistorio podemos hacer alguna
acción, una posibilidad puede ser la que planteaba ahora el Sr. Husillos, que es
presentar una moción en el próximo Pleno, mayoritariamente por acuerdo de los
grupos políticos que estamos aquí representados y, más allá de esto, también el Sr.
Martín, en nombre del Partido Popular, también ofrecía la posibilidad de poder tener
una reunión con Subdelegación del Gobierno, con Delegación del Gobierno, para
poder abordar esta cuestión.
Yo creo que las dos cosas son, en fin, interesantes, creo que el Pleno, para poder
discutir ampliamente la cuestión, pues es realmente con un tiempo acotado y, por
tanto, ustedes han hecho la exposición de la situación y, a partir de aquí, yo
solicitaría a todos los grupos políticos que valoren la posibilidad de hacer una
declaración o más que declaración, una moción conjunta de cara a otro Pleno
municipal y también, pues bueno, pedir que pudiéramos tener, si fuera necesario,
una reunión previa de los portavoces o de todos los grupos políticos con “Espai de
Ciutadania” y con Mujeres Pa‟lante, para hablar de esta cuestión y ver cuál podría
ser la fórmula más efectiva para poder dar una cierta solución a los problemas que
ustedes planteaban.
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PUNT 27.PETICIÓ DE PARAULA DE L‟ENTITAT SINDICAT COMISSIONS
OBRERES DE L‟HOSPITALET, SOL·LICITANT INTERVENIR AL PLE PER A
EXPLICAR LA SITUACIÓ DE L‟EMPRESA SPARK IBÉRICA DE L‟HOSPITALET.
En relació a les peticions de paraula sol·licitades per l‟entitat Sindicat Comissions
Obreres de l‟Hospitalet, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sin más, procederíamos a darle la palabra, en este caso a Comissions Obreres que
havia demanat la paraula per un tema que, a més a més, també ha provocat que
per part…, bé, ha provocat realment que s‟hagi presentat una moció per part
d‟alguns grups polítics del Consistori, per tant, farem com una mena d‟intervenció
primera per part d‟I., que serà el que parlarà en nom de Comissions i, tal i com hem
parlat, ho dic per abans de donar-te la paraula, perquè hem parlat a nivell de tots
els grups polítics, que més que fer una ronda d‟intervencions quan acabi la paraula,
serà després que es presenti la moció que fa referència al que tu també ara
comentaràs, d‟acord? Doncs molt bé, I. si vols dir el teu i cognom perquè quedi
constància i reflectit a l‟Acta.

SR. C. G. (COMISSIONS OBRERES)
Sí, el meu nom és I. C....

SRA. ALCALDESSA
Espera, espera un segon, un segon, que no funciona el micròfon, seran les piles, és
que sinó no queda gravat, si vols venir...ja està, sí, funciona.

SR. C. G. (COMISSIONS OBRERES)
Val, hola, sí, el meu nom és I. C., sóc el President del Comitè d‟Empresa i bé,
davant de tot volia donar les bones tardes a tothom.
Me quiero dirigir a ustedes para hablar de nuestro compañero y Delegado Sindical
de Comisiones Obreras, J. C., que está aquí a mi lado, al cual la Empresa lo ha
dejado en desamparo laboral por una subrogación indebida, por una mala
interpretación de la misma, amparándose falsamente al artículo 33 del convenio de
metal de Barcelona y de rebote creando un precedente de persecución sindical y un
aviso para los navegantes, tanto de este Comité como esta Sección Sindical de
Spark Ibérica.
Por desgracia no es la primera vez que esto sucede, porque a principios del 2013
quedaron en desamparo laboral 14 compañeros, por una subrogación que tampoco
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procedía ni aplicaba y que con la excusa de que eso lo dictaminaría un juez, los
compañeros estuvieron en un limbo jurídico un total de 24 meses, sin derecho ni
siquiera a cobrar el paro y con el único sustento de las colectas de dinero y de las
campañas de alimentos que llevó a cabo este comité de empresa, constituido
meses más tarde por primera vez en la historia de nuestra empresa.
El pasado 29 de julio del 2016, el Comité de Empresa, tras un año y pico de duras
negociaciones con nuestra empresa, logra finalmente firmar la renovación de
pactos de mejora, eso sí, a condición de firmar las partes un marco…

SRA. ALCALDESSA
Si vols…, para si us plau el temps, si vols venir aquí millor.

SR. CARRASCAL GALINDO (COMISSIONS OBRERES)
Sí, un marco de relación, que quiere decir que a partir del momento de esa firma,
las partes se comprometen a dialogar-negociar previamente ante cualquier conflicto
para intentar hallar una solución. Muy bonito ¿no? Total que el 30 de agosto la
Dirección de Empresa nos cita a mí y a J. para entregarnos en mano una
comunicación, la cual decía que:
Spark Ibérica ha perdido una licitación con un cliente al cual presta servicios de
mantenimiento integral en sus oficinas, concretamente para el “Centre de
telecomunicacions i tecnologies de la Generalitat de Catalunya”. Y acto seguido, la
Dirección de Empresa nos explica que ha tomado la decisión unilateral de extinguir
el contrato laboral de J., causando baja retroactiva a efectos del 28 de agosto y
alegando que J. debe ponerse en contacto con la empresa ganadora de la
licitación, en este caso Elecnor, para que dicha empresa le subrogue.
Acto seguido, mostramos nuestra total disconformidad a la empresa, por romper el
recién acuerdo de marco de relación, tomando esa decisión sin diálogo, ni
negociación previa, y a sabiendas de que pretenden crear un vacío legal por
subrogación no aplicable, al no cumplirse los requisitos de subrogación del
convenio, como también se le recuerda el derecho de permanencia de J. C., por ser
Delegado Sindical de Comisiones Obreras, y que detrás de todo esto vemos una
clara persecución sindical, porque qué casualidad que de todos los trabajadores
que prestaban servicios para este cliente, sólo sea a J. a quien le toque ser
subrogado y a demás indebidamente. J., un compañero que precisamente nunca ha
dudado en interponer demandas individuales o colectivas, tanto para luchar por sus
derechos como por los de sus compañeros.
La empresa, por desgracia, hace caso omiso y nos contesta que si J. no está de
acuerdo, pues que les denuncie, a sabiendas que mientras durase el limbo jurídico,
J. no podría ni siquiera tramitar el paro, por no estar despedido, quedando en
situación, evidentemente, de desamparo laboral.
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El 31 de agosto, Inspección de Guardia cita a las partes y, evidentemente, el acto
finaliza sin acuerdo, por tanto, J. no tiene más remedio que tramitar su demanda en
el Juzgado Social, por desamparo laboral de una subrogación indebida y por
persecución sindical, por derecho a permanencia en calidad de Delegado Sindical.
El pasado 1 de septiembre, en vista de los hechos, el Comité de Empresa y la
Sección Sindical, convocaN cuatro jornadas de huelga para el 20 y 22 de
Septiembre y el 4 y 6 de octubre, por el desamparo laboral de nuestro compañero y
dicha persecución sindical.
En la mediación de huelga del 19 de septiembre, evidentemente nuestro objetivo
era bien claro, la readmisión de J. y en vistas de la mala praxis de la empresa,
también un acuerdo colectivo de futuro, para que cada vez que la empresa
provoque esta situación, que por el contrario se deberán recolocar a los
trabajadores hasta que se celebre sentencia del juez, para evitar precisamente el
desamparo laboral.
La empresa rechaza nuestra oferta alegando que en ese caso le privaríamos Del
derecho de seguir con sus prácticas a presente y futuro. Por otro lado la empresa,
sin embargo, fíjense que ironía, en vez de readmitir a J., le ofrecen un préstamo
bancario al 70% de la inexistente prestación mensual del desempleo, con una serie
de condicionantes abusivos hasta que se dictaminase sentencia. Acto seguido
contraofertamos, para que no se ponga en duda nuestra flexibilidad, aceptando su
oferta pero al 100% sin intereses y sin condicionantes, y evidentemente de carácter
colectivo para todo el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, mediante
acuerdo blindado de 5 años.
La empresa se negó en rotundo, alegando que si tuviera que volver a desamparar a
más trabajadores, no podría comprometerse a ese acuerdo colectivo por tema de
costes. Y en la segunda mediación de huelga, más de lo mismo, por tanto, nosotros
volvimos a ofertar a la empresa que ya que no se atenía a razones, que se agilizara
el proceso judicial mediante el tribunal Laboral de Catalunya, para que dicho
desamparo laboral fuera más corto.
Y, por tanto, y ya acabo mi intervención de este turno de palabra, es de poner en
conocimiento que empresas cómo la mía, por desgracia, se aprovechan de este
vacío legal y, por tanto, solicito que se vote favorablemente la moción número 29.
Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muchas gracias y disculpar el lío de los micrófonos. Pasamos, por tanto, a la lectura
de las mociones conjuntas.

Essent les 19.22 hores abandona la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
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regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.
MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
MOCIONS CONJUNTES
En relació amb la moció número 28 presentada pels grups polítics
municipals del PSC-CP, CIUTADANS, PP i CiU; la número 29 presentada pels
grups polítics municipals d‟ICV-EUiA-PIRATES, ERC i CUP-PA; i la número 30
presentada pels grups polítics municipals d‟ERC i CUP-PA; es produeixen les
intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs per la presentació, pensin que hi ha tres mocions, que hi ha deu
minuts, per tant, uns tres minuts. No, no, Sr. Brinquis, si no le cortaré, o sea, ya
hemos pactado así en la Junta de Portavoces. Sr. Brinquis.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Molt bé, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, ja tenen la moció, per tant, no la llegiré i anem
ràpid donades les directrius.
Primer de tot m‟agradaria saludar a una representació dels treballadors de l‟Oficina
liquidadora de L‟Hospitalet, que estan aquí. Avui el grup socialista presenta una
moció de suport a les oficines liquidadores, i més concretament a l‟oficina
liquidadora de L‟Hospitalet. Una moció que vol millorar l‟Agència Tributària de
Catalunya. Una moció que vol millorar la gestió, recaptació i la inspecció de l‟impost
de successions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentals. Una moció
que aposta per un model descentralitzat, de proximitat al ciutadà, i que tenim por de
perdre l‟oficina, la de l‟Hospitalet, que dóna un molt bon servei a la ciutadania, que
tramita més de 30.000 expedients i que factura més de 110 milions d‟euros l‟any.
Una moció que demana planificació i diàleg amb els treballadors de les oficines
liquidadores i una moció que vol millorar l‟Agència tributària Catalana i, per tant,
aprofitar l‟experiència dels catorze treballadors de l‟oficina de L‟Hospitalet, perquè
segur que hi ha més d‟una opció per a subrogar als treballadors o que formin part
de la imprescindible estructura d‟Estat. Moltes gràcies,

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Ana González.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, aquesta moció és iniciativa de Comissions Obreres d‟Indústria de Catalunya,
que denuncia uns fets produïts el 30 d‟agost per corrent de l‟empresa Spark Ibérica
de l'Hospitalet de Llobregat, que fa finalitzar la seva relació laboral amb el delegat
sindical de Comissions Obreres, J. C., donant-lo de baixa a la seguretat social amb
efectes del 28 d‟agost.
El sindicat qualifica de fraudulent aquest comiat i denuncia que aboca al treballador
a una situació de desemparament, sense possibilitat de rebre cap tipus d‟ingrés, ja
que no pot demanar la prestació tampoc pot demanar la prestació d‟atur al no haver
estat formalment acomiadat.
Segons les fonts sindicals la direcció de l‟empresa utilitza com a excusa la pèrdua
d‟un contracte d‟un edifici, al·legant que l‟empresa adjudicatària és la que ha de
subrogar la contractació del treballador, segons l‟article 33 del Conveni Col·lectiu la
subrogació està prevista pels treballs de línies elèctriques, telecomunicacions i
d‟altres, però no opera la subrogació en manteniment d‟edificis.
El sindicat denuncia que aquesta forma d‟actuar té com a finalitat desfer-se del
delegat sindical de Comissions Obreres, J. C., per la seva acció sindical i
reivindicativa en defensa dels drets dels treballadors i treballadores.
Per això demanem en aquest Ple l‟adopció de diferents acords. Els més importants:
rebutjar aquelles pràctiques i maniobres de totes les empreses, i particularment les
que radiquen en aquest municipi, que vulnerin la llibertat sindical i els drets
fonamentals, i recolzar les mobilitzacions sindicals que tinguin per finalitat la
defensa dels drets dels i les treballadores, com són les convocades per Comissions
Obreres amb motiu del comiat per Spark-Ibèrica-Vinci d‟en J. C.. Expressar la
nostra solidaritat amb els treballadors i treballadores d‟Spark Ibérica, amb
Comissions Obreres d‟Indústria de Catalunya i, en especial, amb J. C.. I també
sol·licitar de VINCI–SPARK IBÉRICA que reconsideri la readmissió d‟en J. C..

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Giménez.
Essent les 19.26 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, hem decidit portar al Ple municipal de l'Hospitalet de Llobregat, aquest mes,
aquesta moció en solidaritat amb el col·lectiu “Som 27 i més”, davant d‟un procés
judicial que entenem ha traspassat totes les línies vermelles, judicials, polítiques i
del sentit comú. Per comprendre la importància que aquest Ple, en representació de
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les veïnes de l‟Hospitalet, es posicioni favorablement respecte a aquesta moció, cal
posar-nos en antecedents.
Any 2013. Les universitats públiques catalanes havien sofert un increment del 158%
en el preu de les seves taxes, convertint-les en les universitats més cares de la
Unió Europea, només per darrera de les universitats d‟Irlanda i Gal·les. Un càstig
afegit a l'expulsió dels i les joves del mercat laboral amb unes dades d‟atur
insostenibles i sent una barrera més que ha elititzat, cada cop més, els estudis
universitaris, amb l'agreujant, que tot això succeïa en el punt més àlgid d‟una
conjuntura de greu crisi econòmica.
És en aquest context, i davant la constant baixada del nombre d'alumnes per motius
econòmics, quan el claustre de la Comunitat Universitària de la Universitat
Autònoma de Barcelona va aprovar unes mesures que contrarestessin aquests
atacs al principi de l'educació universal. En concret, oposar-se activament i desobeir
la pujada de les taxes del 66% i també, per exemple, establir títols especials de
transport públic per a l'alumnat, que alleugerissin la seva maltreta economia.
Davant la nul·la voluntat per part del govern de la Universitat d'aplicar allò que el
seu propi claustre havia aprovat, encara que no fos vinculant, un grup de 200
persones es tancaren al Rectorat durant un mes, per tal de forçar un procés de
negociació amb l'equip de govern de la Universitat Autònoma de Barcelona,
respecte a l'aplicació d'aquestes mesures, sense cap resultat.
Però, oh! sorpresa, un cop conclòs de forma pacífica aquest tancament, un grup de
27 persones va rebre una petició del Ministeri Fiscal de penes d'entre 11 i 14 anys
de presó, a més a més, de 400.000 euros en concepte d‟indemnitzacions. Unes
penes tan desorbitades com el fet que aquesta llista sorgís de mans d'algun
responsable de la pròpia universitat. Tampoc resulta casual, que aquesta llista
d‟encausats inclogui a representants sindicals d‟alguns sindicats de la pròpia
Universitat, en el que sembla, sens dubte, un nou cas de persecució política i
sindical.
Per tot això, aquesta moció no només parla d'aquest grup de persones a les quals
se'ls ha perseguit política i judicialment, per defensar una universitat pública i de
qualitat al nostre territori. Aquesta moció parla de cóm cada partit polític valora la
defensa de l'educació pública, de cóm cadascun dels grups representats en aquest
Ple, entenen que s'ha d'actuar davant de retallades i mesures injustes que expulsen
a les classes populars de les aules universitàries. Aquesta moció parla de cóm la
resposta davant aquest procés judicial injust ha de ser col·lectiva, tant de persones,
com d'institucions.
Perquè el que està en joc no és només el futur i la vida de 27 persones, quelcom
que és ja, en sí mateix, molt greu. Està en joc el futur de les nostres universitats i el
marc de drets i llibertats que empara les propostes legítimes. També està en joc, el
futur de molts estudiants de l‟Hospitalet que voldrien anar a estudiar a la Universitat
Autònoma de Barcelona i no poden fer front al cost, perquè quan companys i
companyes van posar el cos per defensar els seus drets, la resposta de l‟equip de
Govern de la Universitat i de la Fiscalia, va ser criminalitzar la protesta i amenaçar-
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los amb penes de presó per sobre de qualsevol sentit comú.
Instem a la resta de grups municipals a què us situeu del costat dels estudiants, del
costat de les famílies, del costat de qui lluita pel seu drets, del costat dels futurs
universitaris també d‟aquesta ciutat de l'Hospitalet, del costat de qui defensa la
protesta com a eina democràtica. Perquè aquesta moció és en solidaritat amb
aquests 27, però també amb molts més que vindran. Gràcies.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. Primer, agrair la presència de J. C. i de Comissions Obreres en aquest
Ple, votaré a favor de les tres mocions, crec que estan molt ben explicades i són
molt clars els seus acords i estic totalment d‟acord, o sigui, que a favor de les tres.
Essent les 19.29 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de les tres.
Essent les 19.30 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, jo en aquest torn em posicionaré de la 28 de suport a les oficines liquidadores,
en aquesta moció votarem per separat. El grup municipal de la CUP-Poble Actiu
defensem un model d‟Hisenda pròpia per a Catalunya, amb capacitat per recaptar
tots els tributs. Aquesta és una condició necessària per garantir les estructures
d‟estat que necessita la futura República Catalana.
El text de la moció presentada pel grup municipal del PSC, conjuntament amb els
grups municipals de Ciutadans, el Partit Popular i Convergència i Unió, defensa un
model de gestió tributària amb participació del sector privat, els registradors de la
propietat que atenen les oficines liquidadores. El nostre model és un altre, nosaltres
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defensem un model de titularitat i gestió 100% pública de tots els serveis públics,
inclosos els serveis relacionats amb la gestió tributària.
De la lectura del text de la moció es desprèn aquella idea recurrent entre els
defensors dels models de gestió públic-privat, que allò privat, la gestió privada d‟un
servei, és més eficient que allò públic. És el típic argument dels qui promouen la
privatització dels serveis públics, nosaltres afirmem que la concessió de serveis a la
iniciativa privada resulta molt car a l‟administració pública, n‟hem vist molts casos a
Catalunya i arreu dels Països Catalans en l‟àmbit de la sanitat, per posar només un
exemple.
En aquest cas concret, cal dir que la Generalitat paga en virtut d‟un conveni de
col·laboració 27‟5 milions d‟euros als Registradors de la Propietat, a canvi que
aquests gestionin la recaptació dels tributs via les oficines liquidadores. Amb
aquestes xifres és molt fàcil deduir que si l‟Agència Tributària Catalana assumís la
gestió directa amb personal funcionari i laboral i oficines pròpies, el cost seria
inferior.
De fet, la Conselleria d‟Economia va presentar al setembre el cost de les 15 noves
oficines territorials que té previst obrir l‟any 2017, amb una inversió inicial de sis
milions d‟euros, i sumat al cost del personal que caldria contractar, la xifra total seria
inferior al que paga hores d‟ara la Generalitat al Govern de l‟Estat i als Registradors
de la Propietat per la recaptació dels tributs entre 9,5 i 27,5 milions, respectivament.
En definitiva, si volem uns serveis públics potents i eficients, allò que cal és dotar de
més recursos les administracions públiques perquè puguin oferir uns serveis de
qualitat als ciutadans i no privatitzar els serveis públics.
En relació als acords de la moció, hem decidit votar-los per separat. Votarem en
contra del primer acord, perquè no defineix quin model de gestió tributària es
demana a la Generalitat. Nosaltres el model el tenim molt clar, el model només pot
ser un, un model de titularitat i gestió 100% pública dels serveis, sense participació
del sector privat. Això no treu que, evidentment, defensem que l‟Agència Tributària
catalana ha de tenir presència a l‟Hospitalet mitjançant una oficina d‟atenció als
ciutadans.
Votem a favor del segon acord, perquè ens sembla positiu i necessari facilitar la
incorporació dels tècnics que actualment treballen a les oficines liquidadores, a la
futura xarxa d‟oficines de l‟Agencia Tributària de Catalunya. I, de fet, cal observar
que la Conselleria d‟Economia ha expressat la voluntat d‟incorporar els 277
treballadors i treballadores que actualment treballen a les oficines liquidadores,
mitjançant la convocatòria d‟un concurs públic en que es valorarà especialment
l‟experiència i el coneixement en tributs. L‟Agència Tributària catalana ha d‟ampliar
el seu personal dels 375 treballadors i treballadores actuals, als 800 a finals de
2017, per estendre la xarxa d‟oficines arreu del territori. Gràcies.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, quant a la moció número 29, la votarem a favor, és la moció en defensa de la
llibertat sindical a l‟empresa Spark Ibérica-Grup Vinci, nosaltres creiem, ja s‟han dit
moltes coses, però nosaltres creiem que el gran problema que hi ha és un problema
de..., més enllà del problema de l‟empresa o de les empreses, que fa pràctiques, a
vegades, que poden ser considerades abusives i és que s‟emparen en una cosa
que jo crec que és el moll de l‟os que s‟ha de reformar, que és l‟adjudicatura, o
sigui, el que no pot ser és que quan es produeix un acomiadament, sigui del tipus
que sigui, estiguem dos anys o un any, un any i escaig, dos anys, perquè surti un
judici i una sentència.
Jo crec que el problema va més enllà del propi problema que es pugui suscitar
entre empresa i treballador, aquí podríem parlar de molts casos, però jo em cenyiria
en el que jo crec que és el problema de les relacions laborals a dia d‟avui i és que
els jutjats, els jutjats socials i podríem anar a d‟altres tipus de temes, triguen el que
no està escrit per resoldre el problema, per tant, jo crec que algun dia ens hauríem
d‟aixecar i revelar perquè això canviés, perquè el sistema judicial canviés, perquè
quan hi hagués un acomiadament i hi hagués en un termini de tres, quatre mesos,
sentència, perquè tingués raó o no tingués raó es poguessin reposar les coses que
en els casos com el que ens ocupa, doncs una persona estigui en el “limbo”, sense
ni cobrar l‟atur, perquè no l‟ha acomiadat ningú, ni sense sentència judicial, perquè
ni tan siquiera el jutjat segurament a hores d‟ara, haurà marcat, haurà fixat el dia del
judici.
Jo crec que més allà del cas concret, al qual li donem recolzament, jo crec que
hauríem de fer un pas endavant i atacar el sistema judicial, en el sentit que
aquestes coses s‟haurien de resoldre en un temps molt curt, per poder reparar, si
és el cas, el mal que es pugui fer.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, no, espera, em falta una altra, no?

SRA. ALCALDESSA
La número 30.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
La número 30, la moció en suport de “Som 27 i més”. Nosaltres en aquesta moció
ens abstindrem en tant que:
Defensem el dret a la manifestació i a la llibertat d‟expressió. El dret de reunió i
manifestació, així com la llibertat d‟expressió són elements irrenunciables del nostre
ordenament jurídic i tenen, per tant, un ampli reconeixement per part dels diferents
estaments públics. La ciutadania té al seu abast un ventall molt ampli de
possibilitats per tal d‟expressar les seves opinions i, per descomptat, també la seva
disconformitat respecte de qualsevol assumpte.
Rebutgem qualsevol forma d‟actuació contra béns públics i contra la llibertat
personal. No obstant això, la protecció i la garantia d‟aquestes llibertats requereix
una ponderació d‟altres drets i ha de permetre el desenvolupament normal de la
vida de les persones i institucions. En aquest sentit, qualsevol acció de protesta
s‟ha de portar a terme de forma cívica i amb ple respecte a l‟ordenament jurídic,
assumint les responsabilitats que es puguin derivar quan així es determini pels
jutges o tribunals. De la mateixa manera que la llibertat d‟expressió té una ferma
protecció constitucional, també es reconeix el dret a la tutela judicial efectiva a tots
els ciutadans, institucions i organismes quan així ho creguin oportú.
Defensem la universitat pública i de qualitat, però també volem deixar clar l‟aposta
per una educació pública i de qualitat. Ara bé, és impossible poder tenir una
educació totalment gratuïta en tots els cicles educatius, en tant en quant és
insostenible econòmicament. Amb tot però, apostem que l‟educació sigui el menys
cara possible i que vagi acompanyada d‟un bon sistema de beques per aquelles
persones que no poden fer front a les despeses econòmiques dels estudis i així
garantir l‟accés en igualtat de condicions. És la nostra voluntat que en els propers
pressupostos la Generalitat, amb el suport dels grups polítics, pugui donar resposta
a les necessitats de la universitat pública.
L‟actual equip rector ens consta que ha retirat la denuncia penal i ha establert un
procés de mediació per valorar l‟acció de protesta, que possiblement finalitzarà amb
la retirada de la denuncia civil, entenent que l‟equip rector i els afectats estan
mediant per a la resolució de la problemàtica que es va originar amb la denuncia
penal i civil de l‟antic rectorat. Creiem que les penes que demana la Fiscalia són
desproporcionades, però entenem que aquesta moció en el seu fons trenca amb la
voluntat de diàleg que està mostrant l‟actual equip directiu i creiem que és una
moció que no contribueix en aquest sentit.
Essent les 19.35 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Ivan Nieto Martínez, regidor
del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, per la moció de suport a les oficines liquidadores, com bé saben vostès hi ha a
Catalunya, al nostre país hi ha 53 oficines liquidadores que són resultat d‟un
conveni signat en el seu moment entre la Generalitat de Catalunya i els registradors
de la propietat. Fins ara aquest servei de liquidació dels impostos cedits, que és el
que gestionaven aquest registradors, el fa aquestes oficines liquidadores, com són
els actes jurídics documentals, l‟impost de transmissions patrimonials, l‟impost de
successions i donacions.
Aquest conveni va ser adjudicat als registradors en el seu moment, sense cap tipus
de concurs públic i podríem afirmar que aquest servei que podria oferir la
Generalitat de Catalunya, es va privatitzar i el que estem fent des d‟aquest moment,
des de la Generalitat de Catalunya, és que aquest servei que estava privatitzat,
doncs passi a ser exclusivament a formar part de l‟Agència Tributària de Catalunya.
Perquè com vostès saben, l‟Agència Tributària de Catalunya és una estructura
d‟estat, una estructura d‟estat de la futura República Catalana que està en
construcció. Una estructura d‟estat, l‟Agència Tributària de Catalunya que volem
que recapti en un futur molt imminent, tots els impostos que paguem els catalans i
les catalanes.
Des d‟aquest grup municipal entenem la preocupació del personal que treballa en
aquestes oficines, perquè els precedents, doncs així ho manifesten, en anteriors
comunitats autònomes, com ha passat a Astúries, Balears, Múrcia o Canàries, el
personal laboral ha estat acomiadat i no s‟han assumit per part d‟aquestes
comunitats autònomes aquestes oficines.
Aquí a Catalunya això no passarà, l‟Agència passarà a assumir totes les funcions
d‟aquestes oficines liquidadores. En una primera fase hi ha previst, doncs que es
posin en marxa 15 oficines adaptades a l‟àmbit territorial, que s‟estan ja posant en
marxa en aquests moments, i en una segona fase s‟han ampliat les oficines a
d‟altres municipis, com a la nostra ciutat, a l'Hospitalet de Llobregat.
Per tant, l‟Oficina Liquidadora de l'Hospitalet quedarà incorporada, en un futur
imminent, a l‟Agència Tributària de Catalunya, i el seu personal que té una gran
experiència, s‟incorporarà també a l‟Agència Tributària, com a personal interí, ja que
no es pot incorporar directament a la funció pública de manera directa, perquè, com
bé saben, cal fer oposicions.
Per tant, l‟Oficina que existeix en l‟actualitat es mantindrà en el que seria la futura
Oficina Tributària de Catalunya a la nostra ciutat, a l'Hospitalet de Llobregat. Per
tant, votarem a favor d‟aquesta moció.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa, muy amable. Respecto a la 29, nosotros por descontado

…/…

173

que rechazamos todas aquellas prácticas que vulneren la libertad sindical y que
vulneren o intenten cercenar los derechos fundamentales. Y en ello, pues también
apoyaremos cualquier movilización o cualquier acción que vaya en defensa de
estos derechos. Queremos, pues solidarizarnos con J. y agradecer la presencia de
sus compañeros, pero entendemos que esta moción no corresponde a este Pleno
solucionarlo, este tema, que no es potestad, ni este Ayuntamiento tiene las
herramientas para solucionar el conflicto laboral.
Sí es cierto que todos los partidos políticos y los partidos que tienen acción de
gobierno tenemos la responsabilidad de activar, como bien decía una intervención
anteriormente, de activar soluciones y de poner en marcha soluciones que mejoren
la resolución y el tiempo de resolución de los conflictos laborales. Sin duda cuando
se demora la resolución de un conflicto laboral, siempre afecta a la parte más débil,
que mayoritariamente en este caso son los trabajadores. Pero creemos que
corresponde a otras administraciones y en este caso también a la consejería de
trabajo, pues iniciar los procesos y todas las acciones de inspección que sean
necesarias para solucionar este tema.
Respecto a la 30, también nos abstendremos por una situación similar. Sí es cierto
que nosotros apoyamos y respetamos la libertad de expresión, el derecho de
huelga y el de manifestación, pero no entendemos como legítima cualquier tipo de
protesta si ello siempre deja de respetar la legalidad, las normas de convivencia, los
bienes tanto públicos, como privados, así como los derechos y libertades del resto
de personas o colectivos.
Por tanto, no podemos dar tampoco apoyo a la moción 30, de hecho entendemos
que corresponde a los jueces determinar si a tenor de los hechos se justifican o no
las peticiones de la fiscalía o de la acusación particular si se llegase a llevar a
término la denuncia.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, el posicionament sobre la 28 de suport a les oficines liquidadores, es tracta d‟un
servei de gestió complex i amb personal molt especialitzat i nosaltres defensem el
model de proximitat que sempre és garantia de qualitat en l‟atenció a les persones,
per això votarem favorablement.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La moció 30, moció municipal de suport a “Som 27 i més”, els fets que motiven
aquesta moció van esdevenir entre l‟abril i el maig del 2013, quan es va produir
l‟ocupació del rectorat de la Universitat Autònoma de Bellaterra, en el marc de la
campanya de protesta contra les retallades a les universitats públiques. Es van
tancar més de 200 estudiants, professors i personal d‟administració i de serveis,
reclamant el compliment de determinades demandes de millora del funcionament
de la universitat, tot i les retallades pressupostàries de la Generalitat. Finalment, els
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manifestants van desallotjar el rectorat a partir de la mediació i del diàleg impulsat
en part pel govern de la Universitat Autònoma de Bellaterra i els Mossos
d‟Esquadra, moment en el qual es produeixen accions de detenció i moments de
conflicte i de violència.
Tres anys després dels fets, 27 d‟aquestes persones que ocuparen el rectorat han
rebut, per part del Ministeri Fiscal, un escrit d‟acusació pels delictes de desordres
públics, de violació de domicili d‟una persona jurídica a través d‟intimidació, de
danys, de coacció per impedir o restringir l‟accés al centre de treball dels
treballadors i treballadores, que acumularien entre 11 i 14 anys de presó, una
accessòria també d‟estranyament de dos anys, a més a més, en el cas d‟alguns
acusats, demandes econòmiques, com diu la moció, de 400.000 euros, taxades
pels desperfectes i prejudicis. El passat 7 de juliol, la Universitat Autònoma va
retirar aquesta acusació particular.
Dit això, el nostre grup vol manifestar que no podem compartir al 100% tota la part
expositiva de la moció i que, d‟altra banda, a més observem la incapacitat que es
manifesta per part de les dues parts, tant dels estudiants, com per part del rectorat,
de poder dialogar i de poder arribar a un consens, quan de fet la universitat pública
som tots, són els estudiants i les estudiants, són el professorat, també el personal
que està a l‟administració d‟aquesta pròpia universitat, tots formen aquesta
universitat pública.
No obstant això, tot i que discrepem, perquè no podem subscriure al 100% aquesta
part expositiva, sí que compartim, com no podia ser d‟una altra manera, el que
nosaltres entenem que és el propòsit d‟aquesta moció, que és, d‟una banda, la
defensa de l‟educació pública i de l‟altra, la no criminalització de la protesta, quan
les actuacions simbòliques no es manifestin amb accions violentes i es
desenvolupin a través de canals pacífics, com hem fet en moltes altres mocions on
manifestaven i proposaven exactament el mateix que es proposa en aquest cas.
Hem de tenir en compte que la fiscalia demana entre 11 i 14 anys de presó pels
encausats, fet que ens sembla absolutament desproporcionat pels fets que es van
succeir aquell dia i és per això que nosaltres insistim en la necessitat d‟una
mediació. És per això que compartim els acords d‟aquesta moció i com es demana
en aquests, instem a fer aquesta recerca de mediació que ens sembla de vital
importància per tal de donar una solució mediada a les dues parts afectades.
Com deia abans, la universitat som totes i tots, els alumnes, el professorat, el
personal administratiu, i aquesta ha d‟esdevenir un espai de diàleg i de relació,
sense tensió possible i de relació no violenta. Això és voluntat de tots i és el que
hem de blindar, donem suport a aquesta moció.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Vamos a ver, la moción de apoyo a las oficinas liquidadoras, no
entraremos en debate, creo que la compartimos, efectivamente, o sea que nos
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parece una buena moción y creo que, bueno, no sé, el señor de Esquerra
Republicana la ha votado favorablemente y le felicito, me parece muy bien que
tengamos ese punto ahí.
En cuanto a la moción en defensa de la libertad sindical de la empresa Spark, no
puede ser de otra manera, nosotros tenemos que estar siempre con los
trabajadores y con los derechos de los trabajadores y, evidentemente, lo han
explicado muy bien, por lo tanto, van a tener nuestro apoyo, estamos a favor de esa
moción como ustedes nos han pedido, entendemos que reivindican algo que es
muy legítimo, la libertad sindical y los derechos que ustedes tienen y que de alguna
manera estamos viviendo unos momentos también donde… estos momentos de
crisis y tal, están haciendo que se pierdan muchos derechos y hay que
reivindicarlos ¿no? Por lo tanto, estaremos a favor de esa moción.
En cuanto a la 30, bueno, esto es una moción muy complicada. Miren, nosotros
también estaremos de acuerdo, es verdad, en que hay un exceso, yo creo, en la
petición del fiscal, es desproporcionado, 11 años de cárcel, pues lo vemos
desproporcionado, y cinco años de alejamiento y demás ¿no? nos parece que,
entre paréntesis, los delitos que se han cometido, bueno, no dan para tanto, me
parece que es un abuso en cuanto a la petición. Pero dicho esto, tenemos que decir
algo que, evidentemente, quizás a quien presenta la moción, pues igual no le va a
gustar, tenemos que estar a favor del punto número 1, porque evidentemente
estamos a favor de la universidad gratuita, de calidad y pública, pero de los otros no
podemos votar a favor, al contrario, estamos muy en contra.
Porque miren, el otro día vimos unos lamentables hechos que se produjeron en la
Universidad de Barcelona, se silenció la palabra de Felipe González y Cebrián de
una manera verdaderamente bochornosa, lamentable. Se silenció la palabra y no
se les dio el derecho a algo que consagra la Constitución, a la libertad de expresión,
nos parece una mala forma entrar en las universidades de esa forma. Parece que
las universidades deben ser un foro de debate, sosegado, tranquilo, un debate de
ideas, no de tomarla ahí, entrar a saco, como Atila, rompiendo bancos y haciendo
cosas delictivas, porque está demostrado o se va a demostrar, por lo que se dice,
por lo que se lee, que se hicieron cosas como coacciones, vejaciones, a la
vicerrectora que no está dudosa de ser una mujer de izquierdas y que ha defendido
siempre, pues la universidad pública, gratuita, etc, y se la vejó, y ella es una de las
que ha ido como acusación particular junto con cinco estudiantes.
Esto no lo podemos permitir, una persona de izquierdas, la vicerrectora, que bueno,
que se le dijeron expresiones como, y perdónenme ustedes porque son muy
groseras, pero las voy a decir: “te vas a cagar en las bragas”, “te vas a enterar”,
“ves llamando ya a los mossos”. Y hay algunas mucho más gruesas que no quiero
reproducir aquí, porque quizás se salen de madre. Por lo tanto, eso no lo podemos
permitir, y si bien estamos de acuerdo con la libertad de expresión, con que haya
reivindicaciones, con la universidad pública, gratuita, no estamos de acuerdo con
que las universidades sirvan de batalla campal para unos cuantos señores que
quieran imponer la fuerza y que se salten, pues todo lo que haya que saltar, y que
insulten, que dejen en la calle a los trabajadores, no les dejaron entrar, eso está ahí
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demostrado y constatado con hechos de testigos que hay.
Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo en eso, si bien estamos de acuerdo y
por eso votamos a favor del punto número 1, nosotros nos oponemos, vamos,
taxativamente a que las universidades, que deben ser un foro de debate de ideas,
sosegado y tranquilo, y si me apura usted, de protesta, pero no de ese tipo de
protesta, tomándola y durante 30 días que es un delito continuado, porque estaban
advertidos, se les dijo, hasta que al final, pues pasó lo que pasó. Por lo tanto,
sintiéndolo mucho tenemos que estar en contra del punto número 2, 3, 4 y 5, y a
favor del número 1, por todo lo que he dicho y porque nos parece que son
lamentables los hechos que ocurrieron hace unos días también, que nos sirve de
ejemplo de lo que no tiene que pasar en las universidades. La libertad de expresión
no se le puede negar a nadie, porque la consagra la Constitución y esto es lo que
se atreven ustedes a hacer o algunos señores como estos que ustedes están
defendiendo aquí, nos parece lamentable y por eso creo que de alguna manera,
aunque nos parece desproporcionado lo que se pide, no es menos cierto que tienen
que tener algún correctivo para tener en cuenta que no se puede ir por la vida de
esa manera, atropellando a los derechos de otros.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per posicionar-nos en la moció número 29, de la llibertat
sindical de Spark i el Grup Vinci, nosaltres votarem favorablement en aquesta
moció, hi ha un element que és evident que, a més a més, tal i com ho expressava
el President del Comitè d‟Empresa, no estem parlant d‟un acomiadament com un
altre, sinó que estem parlant en tot cas o el que plantegen des del sindicat
Comissions Obreres i el Comitè, el que estan plantejant és una vulneració de la Llei
orgànica de llibertat sindical. Per tant, diguéssim, estem parlant d‟un esgraó més,
no és que l‟altre no sigui rellevant, però això encara ho és molt més.
Per tant, davant la possibilitat que això sigui així, ja ho dictaminarà el jutjat social,
però tot té pinta que això anirà per aquesta banda, nosaltres no podem fer res més
que estar d‟acord amb el que plantegen des del sindicat, des del Comitè d‟Empresa
i, diguéssim, mostrar la nostra solidaritat i el nostre acompanyament o facilitar el
que calgui o el que puguem ajudar des de l‟Ajuntament, des del govern municipal,
des del grup municipal del PSC, a aquest treballador o a qualsevol altre que es trobi
en aquesta empresa o en qualsevol altre, en unes circumstàncies similars. Per tant,
en defensa de la Llei orgànica de llibertat sindical i de les persones, dels
treballadors i treballadores que exerceixen el seu dret en base a aquesta Llei,
poden comptar amb l‟acompanyament i la solidaritat d‟aquest grup municipal.
Respecte de la moció número 30, de suport a “Som 27 i més”, quan estava llegint la
moció, em recordava molt a una moció que vam veure també fa uns mesos, que era
sobre la gent condemnada pels fets del Parlament de Catalunya. És evident que la
petició de pena, sobretot inicial, d‟entre 11 i 14 anys, és una pena absolutament
exagerada. De fet, l‟actual rectorat de la Universitat Autònoma s‟ha retirat com
acusació particular de la part penal d‟aquest procediment i només es manté,
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diguéssim, la seva posició en la part civil, amb la reclamació de danys. Per tant, el
que també, com crec que en aquell moment també vaig dir, crec que cometríem un
error si com administració intentéssim fer de jutge i part, per tant, nosaltres en
aquesta moció que hi ha diferents elements, un primer element de defensa de la
universitat pública, nosaltres en aquest primer punt votarem favorablement, i a la
resta de punts, com no crec que ni haguem, ni puguem, donar per fet determinades
coses i “sentar cátedra” i prendre posició, sense tenir l‟absoluta certesa de les
coses, nosaltres ens abstindrem, perquè entenc que no devem, com Ajuntament,
com a institució, plantejar... perdó ¿he dit que ens absteníem a la resta? Val, crec
que no havíem de prendre part en aquesta situació, per tant, votem favorablement
el primer punt i ens abstenim a la resta.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, yo quería contestar al Sr. Martín Hermosín, nosotros, al menos este grupo
municipal considera que cualquier vulneración de los derechos de las personas sí
que tenemos competencia en ello, al menos este Ayuntamiento, y sobre todo,
digamos este grupo municipal. Nosotros consideramos que en esta situación se han
vulnerado derechos fundamentales y se han cruzado muchísimas líneas, y se ha
condenado a una persona a la más absoluta…, está en el limbo completamente en
estos momentos, y a esto se le llama represalia. Represalia porque este señor es
un defensor de los trabajadores y ha estado haciendo, digamos, su trabajo y para lo
cual lo han escogido los propios compañeros y compañeras, por lo tanto, esta
vulneración de derechos es más que flagrante y más que evidente, por eso es
competencia de este Ayuntamiento y de este grupo municipal.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, és que em sembla que la Sra.
González s‟ha avançat, ha gastat el torn, farem un segon torn. Sí, per part de la
CUP primer.
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 la moció de Spark Ibérica, la 29, bé, ens agradaria remarcar
simplement, destacar quatre punts:
La mateixa empresa repeteix la jugada que ja va fer a l‟any 2013, falses
subrogacions a 14 treballadors en aquell moment.
En segon lloc, els buits legals que afavoreixen la patronal i la justícia a dues
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velocitats, que van deixar aquests 14 treballadors sense ingressos durant 24
mesos. Uns i altres, per nosaltres, són còmplices.
Els organismes públics que no inclouen clàusules de subrogació del personal
subcontractat, són també corresponsables dels acomiadaments, quan canvia la
contracta.
I en quart i últim lloc, permetre la repressió de l'acció sindical i el terrorisme
empresarial, terrorisme empresarial, és rebaixar la convivència i augmentar la
misèria i la desigualtat. Una administració que representi, sigui quina sigui, a les
seves veïnes i veïns, ha de ser bel·ligerant sempre amb aquests fets.
En relació a la ..., responc ara a les que hem presentat nosaltres també? Sí? En
relació a la 30, en alguns dels arguments que donaven a la moció de suport al
col·lectiu “27 i més”, hem sentit com un parell de grups ens parlaven, nosaltres no
hem llegit els acords, hem fet una explicació prèvia a la moció, pensàvem que era
més interessant, els acords als quals el grup municipal de Ciutadans i del PSC, uns
en contra i els altres s‟abstenien, són literalment:
Acord Segon, reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de
Manifestació, i expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat
universitària, les seves famílies i amistats. Aquest és l‟acord al que uns han votat en
contra i d‟altres s‟han abstingut.
I el Tercer diu literalment, instar a efectuar una mediació entre les parts i a la lliure
absolució de les 27 persones imputades pels fets referenciats anteriorment. Això
han votat en contra i s‟han abstingut. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, jo quan a la moció del J., el que deia una mica, Sr. Hermosín, o sigui,
nosaltres... jo crec que les formacions polítiques treballem per a les persones, hi ha
vegades que directament, més directament o més indirectament, des de
l‟Ajuntament podem fer coses, a vegades podem fer coses més ràpides, perquè
tenim les eines per fer-les, i altres vegades no tenim les eines directament per ferles, però de la mateixa manera podem impulsar perquè d‟altres organismes,
organitzacions, ho facin. I crec que la voluntat de fer política és estar al costat de les
persones, més enllà de l‟opinió que tingui cadascú sobre el fet en qüestió, però jo
crec que fer política municipal és estar al costat de les persones. Per tant, des del
grup de Convergència Partit Demòcrata de Catalunya, nosaltres sempre estarem al
costat de les persones en allò que puguem estar-hi, impulsant-ho directa o
indirectament.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, bàsicament, de manera molt breu, sobre la moció de Spark Ibèrica, manifestar el
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nostre suport, com som signants d‟aquesta moció, als treballadors i a les seves
mobilitzacions. També dir al portaveu del Partit Popular, que aquesta conseqüència
que està patint el J. C., que ha estat acomiadat exclusivament per defensar els
interessos dels treballadors i de les treballadores, el seu únic delicte, en aquest cas,
si es pot parlar així, ha sigut defensar als treballadors i les treballadores de la seva
empresa i per això ha estat acomiadat. I això és gràcies a les seves polítiques que
fan des del govern de l‟Estat Espanyol, les seves polítiques com per exemple podria
ser la reforma laboral que vostès van aprovar, en aquest cas, amb el suport també
de Convergència i Unió.
Una reforma laboral que es va fer sense cap tipus de diàleg social, una reforma
laboral que únicament tenia com a objectiu abaratir l‟acomiadament, una reforma
laboral que únicament tenia com a objectiu, doncs rebaixar els sous, una reforma
laboral que volia “jutjalitzar” les relacions laborals i també tenia com a objectiu
afeblir els sindicats, que són els representants dels treballadors i de les
treballadores. Per tant, aquesta situació que s‟està produint en una empresa de la
nostra ciutat, aquesta persecució sindical que està patint un treballador, doncs és
conseqüència de les seves polítiques contra els treballadors i les treballadores
d‟aquest país. Moltes gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a estar al lado de las personas, yo creo que todos los que
estamos aquí estamos al lado de las personas, lo que pasa también es que hay que
estarlo no sólo de palabras, sino de hechos. Y yo creo que no se puede ser
hipócrita, lo peor que hay es ser hipócrita, entonces, tenemos aquí a unos
trabajadores y a sus representantes y yo ya lo he dicho antes, que apoyo la libertad
sindical, apoyo los derechos fundamentales, como no podía ser de otra manera,
pero yo no creo que este Ayuntamiento deba ser juez y parte de un hecho laboral,
juez y parte de un hecho laboral, y es la parte en la que nosotros como grupo no
estamos del todo de acuerdo y nos abstenemos, esa es la parte en la que nos
abstenemos. Porque por desgracia hechos de abusos laborales se están dando
seguro en nuestra ciudad y en otras ciudades cada día, y son los tribunales y
también son los sindicatos, en una gran labor que desempeñan, los que tienen que
poner coto a ello, pero no corresponde a este Ayuntamiento tratar caso por caso,
corresponde, en todo caso, solidarizarse y trabajar por prácticas correctas, pero no
con un caso concreto. Y es en lo que nosotros nos abstenemos, en poner nombre y
apellidos a un caso concreto, simplemente, no a los hechos en si, porque
entendemos que no somos juez y parte, y que un caso concreto con nombre y
apellidos debe ser un juez o una mediación quien lo solucione. Y no es culpa de la
reforma laboral, que ha traído y ha generado muchos empleos también en
Cataluña.
Essent les 20.03 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Iván Nieto Martínez, regidor
del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, solamente un momento para aclarar al Sr. Christian de CUP-PA que nosotros
sabemos leer, no hace falta que nos lea los textos, y votamos en conciencia de lo
que leemos y de nuestra idea de lo que deben ser las cosas. Mire, es que está
bastante claro, dice, en el punto 2 hemos votado en contra porque dice que el
derecho a la protesta con acciones simbólicas no violentas o delictivas, no, es que
aquí ha habido acciones violentas y delictivas. Mire, el campus cifra en más de
medio millón de euros materiales, los destrozos que se hicieron, imagínense, si eso
no es un hecho delictivo, y estamos en contra de eso.
Y luego dice, la ocupación de espacios en ningún caso puede ser respuestos por
parte de una universidad con la denuncia por parte de la fiscalía, con peticiones de
prisión. Hombre, depende, en algún caso puede ser que sí, porqué no, si usted
llega allí y hace lo que no tiene que hacer y comete hechos delictivos, claro que en
ese caso tendrán que responder ante la justicia, y esto es lo que usted dice aquí
que no, que en ningún caso, pues no señor, aquí la Ley hay que respetarla, hay que
respetar el derecho a la participación, muchos derechos que ustedes piden y se los
niegan al resto, como hicieron el otro día, por ejemplo, con el Sr. Felipe González y
Cebrián.
Y nosotros no estamos por la labor de facilitar esas ventajas a esos señores que
entran como vándalos en la universidad y hacen destrozos de más de medio millón
de euros. Otra cuestión es que estemos en derecho a que las tasas sean más
baratas, que se luche, que se discuta, que se hable y que lo apoyemos todos, pero
no confundan ustedes el tocino con la velocidad, dicho así en clave de calle. Una
cosa es eso y otra cosa es entrar como bárbaros, destrozar medio millón de euros
en la universidad, decirle lo que le dijeron, las vejaciones que le hicieron a la
vicerrectora que, como digo, no estaba dudosa de ser una persona de izquierdas y
de defender eso que ustedes dicen, en cuanto lo que es la gratuidad y demás, y en
cambio ustedes no respetar.
Eso son hechos que nosotros entendemos que no se pueden permitir, por lo tanto,
por eso estamos en contra y sabemos leer, no nos lea usted las mociones que
sabemos leerlas, votamos lo que votamos y sabemos leer, ya le digo, yo creo que
me he explicado claro.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí, referit a la moció 28, sobre les oficines liquidadores, jo crec que l‟objectiu de la
moció estava clar, nosaltres volem la millor oficina liquidadora que puguem tenir a
l'Hospitalet, això està en mans del govern de la Generalitat de Catalunya, que el
model que hi ha és suficient, jo crec que les dades demostren que sí, que es pot
millorar, doncs si el govern ho demostra amb informes i amb estudis, doncs també
es pot recolzar, però el que volem és que es faci. La moció va en la línea de no
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tocar l‟oficina a l'Hospitalet, jo crec que està clar en el primer acord, i aprofitar
l‟experiència dels actuals treballadors, creiem que sense ells no podem tenir la
millor oficina liquidadora, ja sigui amb gestió pública o amb gestió privada, això serà
competència del govern de la Generalitat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hauríem... Sra. González, és que se ha adelantado usted, lo siento,
intentaremos que no pase más. De totes maneres, ha quedat aprovada per
unanimitat la número 28, a excepció del punt 1, amb un vot contrari de la CUPPoble Actiu. La 29 també per majoria, a excepció... de tots els grups o el
recolzament de tots els grups, a excepció de Convergència i el Partit Popular que
han fet una abstenció..., Convergència ha votat a favor, per tant, amb excepció del
Partit Popular que s‟ha abstingut, perdó Sr. Monrós. I la número 30, quedaria
aprovat el punt primer, si no m‟he descomptat Sra. Secretària, quedaria aprovat per
22 vots a favor i 4 abstencions, i la resta de punts amb 7 vots a favor, 15
abstencions i 4 vots contraris. És així, per tant, quedarien aprovades les tres
mocions.
Passaríem doncs ja a les mocions individuals i comencem per les de Ciutadans.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 28, 29 i 30; adoptantse els següents acords:
PSC-CP, CIUTADANS, PP, CiU

MOCIÓ 28.-

DE SUPORT A LES OFICINES LIQUIDADORES.

La gestió i liquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i de l'impost sobre successions i donacions que realitzen les Oficines
Liquidadores de districte hipotecari a càrrec dels Registradors de la Propietat
s'empara amb la normativa pròpia dels tributs, disposició addicional 2a del RD
828/1998 de 29 de maig, disposició addicional la del RD 1629/1991 de 8 de
novembre.
Les oficines Liquidadores, en virtut del conveni de col·laboració entre l'Agència
Tributària de Catalunya i el Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat,
Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya signat el 30 d'octubre de 2012, prorrogat
el dia 22 d'octubre de 2015, exerceixen les funcions de gestió, liquidació i
recaptació dels citats impostos, delegades a la Generalitat de Catalunya en el marc
de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut
d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, i de la Llei 16/2010,
de 16 de juliol, de règim de cessió de tributs de l'Estat a la Generalitat de Catalunya

…/…

182

i de fixació de l'abasti les condicions d'aquesta cessió.
Les funcions encomanades a les oficines liquidadores es podrien agrupar en tres
grans blocs:
En un primer bloc, s'inclourien totes aquelles tasques corresponents a la recepció
de documents, escrits, declaracions, autoliquidacions, qualsevol document que es
presenti a les oficines, independentment que, conforme a les regles de competència
territorial, siguin incompetents per tramitar-ho. Respecte de tota la tasca de gestió
de documentació, també s'hi podria incloure el seu arxiu, classificació i custòdia
d'acord amb les instruccions emeses per l'Agència Tributària de Catalunya.
En un segon bloc, s'hi pot afegir el que s'entén com l'atenció al contribuent, tot allò
que defineix la relació que tenen aquestes Oficines amb la ciutadania, és a dir,
informar els contribuents sobre tots els aspectes de la gestió dels impostos que
tenen encomanats, així com assistir-los per tal de facilitar el compliment de les
seves obligacions tributàries.
Finalment, en un tercer bloc, s'integrarien totes aquelles actuacions que tenen a
veure amb la tramitació dels procediments previstos al Títol III de la Llei General
Tributària, l'aplicació dels tributs, respecte a l'impost sobre successions i donacions
i a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. En aquest
sentit es qualifiquen i revisen tots els documents i les autoliquidacions, determinant
si s'han auto liquidat correctament els fets imposables que continguin i s'emeten les
propostes de liquidació i les liquidacions provisionals per valors declarats o
comprovats que s'escaiguin. Totes aquelles actuacions que en relació amb els
citats impostos es preveuen en relació a la revisió en via administrativa fins a la
seva tramitació a la via econòmic administrativa, és a dir, procediments de
devolució d'ingressos indeguts, acords de suspensió, recursos de reposició i
tramitació de procediments especials de revisió i econòmic administratius. Així
mateix, la qualificació de les infraccions tributàries, la seva incoació i tramitació
d'acord amb la normativa vigent. I, també, la tramitació de sol·licituds d'ajornaments
i fraccionaments que presentin els contribuents.
Les Oficines Liquidadores presten uns serveis de proximitat al ciutadà, ja que una
àmplia distribució geogràfica evita que el contribuent hagi de fer grans
desplaçaments i al mateix temps al tractar-se d'Oficines de reduïda dimensió
permet un acostament en el tracte envers el ciutadà. S'ha de tenir en compte, a
més que actualment hi ha molts interessats que, tot i no tenir coneixements fiscals,
es fan els tràmits pel seu compte amb la finalitat d'estalviar-se les despeses del
gestor i això implica un major nombre de persones ateses i una dosi molt alta de
paciència.
Ofereixen el servei de cita prèvia (generació de diferents models d'autoliquidació)
tant de l'impost sobre TP i AJD com de FISD i també duen a terme actuacions de
col·laboració en les campanyes de renda i patrimoni, mitjançant punts d'atenció
personalitzada per a la confecció de les autoliquidacions dels impostos citats.
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Aquesta proximitat es veu reflectida en el fet que diàriament molts ciutadans i
professionals es personen a les oficines per informar-se sobre diversos temes
relacionats amb els procediments d'aplicació dels tributs tramitats a les mateixes,
també diàriament s'atenen un nombre elevat de consultes telefòniques.
Una de les propietats de les Oficines Liquidadores és l'eficàcia en la gestió, prova
d'això és el fet que comprova expedient a expedient donant lloc a un major control
del compliment de les obligacions tributaris dels contribuents. Aquesta comprovació
exhaustiva de tots els expedients presentats fa que el ciutadà confiï en el sistema
tributari i prengui consciència que tots hem de contribuir, pagant el que és just per
aquests tributs ben gestionats, per generar ingressos pel país.
Els empleats de les Oficines Liquidadores són persones ben preparades amb una
bona formació professional que s'han convertit en autèntics especialistes en l'àmbit
de la gestió d'aquests impostos complexos. Hi ha una actualització constant tan en
l'àmbit de formació jurídica com de pràctica en la gestió dels procediments.
Atès que des de fa uns mesos, han aparegut als mitjans de comunicació tota una
sèrie d'informacions en el sentit que dins del marc legal autonòmic vigent i en el
desplegament d'una hisenda amb més competències el Govern pretén reforçar
l'Agència Tributària de Catalunya en el sentit que liquidi tots els impostos cedits a
partir de l'any que ve, entre ells l'impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats i l'impost sobre successions i donacions, que és una tasca que
actualment realitzen les Oficines Liquidadores de districte hipotecari a càrrec dels
Registradors de la Propietat.
Atès que el grau de satisfacció amb el funcionament de les Oficines Liquidadores,
així com amb els serveis que presten, és elevat entre els ciutadans.
Atès que les Oficines Liquidadores comproven la totalitat dels expedients presentats
dóna una seguretat jurídica al ciutadà que no té quan es fan comprovacions
aleatòries o de mostreig i per tant estem davant d'una actuació tributària justa,
qualitat indispensable pel bon funcionament i confiança per part dels ciutadans en el
sistema tributari.
Atès que davant d'un hipotètic desmantellament de la xarxa d'Oficines Liquidadores,
actualment 53 oficines distribuïdes pel territori Català, es perdrien precisament els
fets diferencials que caracteritzen a les Oficines Liquidadores en concret la
proximitat al ciutadà, l'eficàcia en la gestió i el personal qualificat, pel fet que es
tracta d'oficines petites amb uns mètodes de treball i organitzatius propis, que
permeten un tracte personalitzat amb els ciutadans.
Atès que a la nostra ciutat són molts els ciutadans i ciutadanes que acudeixen a
l‟Oficina Liquidadora, la qual cosa es tradueix en un considerable número
d‟expedients tramitats i de diners recaptats: en els últims anys, s‟han presentat a
l‟any 2013, 26.057, a l‟any 2014, 30.719 i l‟any 2015, 33.145 expedients. La
recaptació ha estat respectivament de 69.931,273,90 €, 96.815.296,46 € i
111.839.595,34 €.
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Per tot l‟anterior, els Grups Polítics Municipals del PSC-CP, CIUTADANS, PP i CiU,
proposen l‟adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l‟acord PRIMER amb 25 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1
vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez;assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat l‟adopció d‟un model de gestió
tributària que permeti mantenir un punt d‟atenció a l‟Hospitalet per tal que pugui
suplir l‟atenció personalitzada i en proximitat prestada fins a la data per les
Oficines Liquidadores, fugint de models que impliquin la recentralització del
servei i l‟atenció al contribuent.
b) S‟aprova per unanimitat l‟acord SEGON, que literalment diu:
SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat que ofereixi una solució que
possibiliti que els treballadors que fins a dia d‟avui han vingut realitzant totes les
funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats i de l‟impost sobre successions i
donacions, optar a continuar realitzant la seva feina en la nova forma que es
desenvolupi l‟activitat per part de l‟Agència Tributària de Catalunya, i que
permeti alhora que la mateixa pugui aprofitar els coneixements i l‟experiència en
aquestes tasques d‟aquestes persones.
c) S‟aprova per unanimitat l‟acord TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Donar trasllat dels acords anteriors al Govern de Catalunya i als
grups parlamentaris 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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ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA
MOCIÓ 29.- EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT SINDICAL A L‟EMPRESA
SPARK IBÉRICA-GRUP VINCI.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i 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, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:
En data 30 d‟agost de 2016 l‟empresa SPARK IBÉRICA (GRUP VINCI), amb seu a
L‟Hospitalet de Llobregat va finalitzar la seva relació laboral amb el delegat sindical
de CCOO J. C., donant-lo de baixa a la seguretat social, amb efectes del 28
d‟agost.
El sindicat qualifica de fraudulent aquest comiat i denúncia que aboca el treballador
a una situació de desemparament absolut, sense possibilitat de rebre cap tipus
d‟ingrés, ja que tampoc pot demanar la prestació d‟atur al no haver estat,
formalment, acomiadat per l‟empresa i que aquesta situació es perllongarà fins que
es resolgui la denúncia presentada davant de la Inspecció de Treball i la demanda
presentada al Jutjat Social, procediments que poden tardar molts mesos en
resoldre‟s.
Segons les fonts sindicals la direcció de l‟empresa utilitza com a excusa el fet que
ha perdut un contracte de manteniment d‟un edifici i al·lega que la nova
adjudicatària del contracte s‟ha de subrogar al treballador. La realitat però és que la
subrogació està prevista a l‟article 33 del Conveni Col·lectiu per a la indústria
siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als treballs de manteniment de
línies elèctriques, telecomunicacions, enllumenat públic i semàfors; però no pas per
al manteniment d‟edificis; motiu pel qual no opera la subrogació.
El sindicat denúncia que aquesta forma d‟actuar de l‟empresa te per finalitat desferse del delegat de CCOO J. C. per la seva acció sindical i reivindicativa en defensa
dels drets dels treballadors i treballadores, tasca reconeguda per la plantilla on
CCOO ha guanyat de forma molt clara les eleccions a l‟empresa (13 representants

…/…

186

de 13 possibles); és a dir la direcció de l‟empresa està vulnerant la llibertat sindical
(reconeguda als article 28.1 de la Constitució i 24.4 de l‟Estatut de Catalunya, a
l‟article 23.4 de la Declaració Universal dels Drets Humans, a l‟article 11.1 del
Conveni Europeu de Drets Humans, a l‟article 5 de la Carta Social Europea, i
demés als pactes internacionals, convenis de la OIT i lleis que la desenvolupen, en
especial a la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d‟agost, de Llibertat Sindical).
Davant d‟aquesta situació CCOO d‟Indústria ha convocat, fins al moment, 4
jornades de vaga, que han estat secundades pels treballadors i treballadores
d‟SPARK IBÉRICA, i denuncia que durant les dues primeres jornades, la direcció de
l‟empresa va vulnerar el dret fonamental de vaga, reconegut a l‟article 28.2 de la
Constitució, designant treballadors i treballadores com a “serveis mínims” per
obligar-los a treballar, prescindint del procediment legal establert per fixar els citats
serveis mínims, i per això el sindicat manifesta que està ultimant una demanda
contra SPARK IBÉRICA per vulneració del dret fonamental de vaga.
A la vista d‟aquests fets, i atès que CCOO d‟Indústria de Catalunya ja ha anunciat
que continuarà amb un calendari de mobilitzacions fins a aconseguir la readmissió
d‟en J. C., els grups municipals de ICV-EUIA-PIRATES-E, ERC i CUP-POBLE
ACTIU proposen al ple municipal de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat
l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Rebutjar aquelles pràctiques i maniobres de totes les empreses, i
particularment de les que radiquen en aquest municipi, que vulnerin la Llibertat
Sindical i els Drets Fonamentals i recolzar les mobilitzacions sindicals que tinguin
per finalitat la defensa dels drets dels treballadors, com són les convocades per
CCOO amb motiu del comiat per Spark-Ibèrica-Vinci d‟en J. C..
SEGON.- Expressar la nostra solidaritat amb els treballadors i treballadores d‟Spark
Ibérica, amb CCOO d‟Indústria de Catalunya i, en especial, amb J. C..
TERCER.- Sol.licitar de VINCI–SPARK IBÉRICA que reconsideri la readmissió d‟en
J. C..
QUART.- Reiterar el compromís de l‟ajuntament, per mitjà dels plecs de clàusules
de les contractacions públiques del mateix ajuntament i ens públics depenents, així
com per la vigilància en l‟execució dels contractes, d‟exigir que les empreses no
portin a terme cap actuació que vulneri drets fonamentals.
CINQUÈ.- Comunicar l‟adopció d‟aquest acord a CCOO d‟Indústria de Catalunya i
notificar-lo formalment a SPARK IBÉRICA i al GRUP VINCI.
SISÈ.- Fer difusió de l‟adopció d‟aquests acords als mitjans de comunicació
municipals i, mitjançant nota de premsa, a la resta de mitjans locals.
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ERC, CUP-PA

MOCIÓ 30.-

MUNICIPAL DE SUPORT A „SOM 27 I MÉS‟.

El 17 d‟abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al
Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb l'objectiu què
s‟apliquessin unes mocions aprovades democràticament pel Claustre de la
Comunitat Universitària, el major òrgan decisori de la Universitat. Aquestes mocions
demanaven, entre d‟altres, que la UAB desobeís la pujada de taxes del 66% i que
s‟establissin títols especials de transport públic pels estudiants de la UAB (T-UAB)
en el marc de la campanya de protesta contra les retallades a les universitats
públiques. Doncs, malgrat que l‟òrgan més representatiu de la comunitat
universitària aprovés dites mocions, l‟Equip de govern, no va implementar aquestes
mesures.
Després d‟un mes d‟ocupació intentant negociar amb l'equip de govern de la
universitat, sense cap tipus de resultat i sense que el govern fessin cap intent de
resolució amistosa del conflicte, es va aturar la tancada. Un cop finalitzada, algunes
de les persones que van participar de la tancada i, també algunes que només hi van
mostrar suport públic, van ser denunciades i posteriorment imputades, 25
estudiants, un treballador del Personal d‟Administració i Serveis (PAS) i un
treballador del Personal Docent i Investigador. Aquestes 27 persones han rebut una
petició del Ministeri Fiscal totalment desorbitada, demanant penes d'entre 11 i 14
anys de presó i demandes econòmiques que superen, en total, els 400.000€.
Aquest sumari judicial ha estat impulsat per la pròpia Universitat Autònoma de
Barcelona, concretament per l‟anterior equip de govern d'aquesta universitat, que
va confeccionar i fer arribar al cos de Mossos d'Esquadra una llista amb les
persones que havien participat a la tancada.
Fins a tal punt que l‟Equip de Govern va encarregar la direcció lletrada de l‟acusació
particular a l‟advocat C. M., un dels advocats més cars de Barcelona, qui també
representa a Messi, Pujol i Nuñez, entre d‟altres.
Per tot això es proposa al Ple de l'Ajuntament de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de
Llobregat a manifestar:
1. Que l'educació pública, gratuïta i de qualitat s'ha de defensar davant dels intents
d'elitització i de privatització.
2. Que el dret a la protesta amb accions simbòliques no violentes o delictives
com l'ocupació d'espais en cap cas pot ser respost per part d'una universitat
amb denúncies o per part de la fiscalia amb peticions de presó.
3. Que, en cap cas, una Administració Pública, com la Universitat Autònoma de
Barcelona hauria de perseguir i reprimir judicialment les actuacions simbòliques
si no incorren en accions violentes i es desenvolupen a través de canals
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pacífics.
4.- Que l‟exercici del dret a manifestar-se en pro d‟una educació pública i de
qualitat no pot constituir un delicte i, per tant, que cap persona pot ser
condemnada per participar en la defensa dels Drets Col·lectius.
5- Que per aquests motius s‟insta a trobar una solució mediada i a la Fiscalia a
retirar les acusacions.
Per tot l'exposat anteriorment, els Grups Polítics Municipals d‟ERC i CUP-Poble
Actiu, proposen acordar:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l‟acord Primer amb 22 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots d‟abstenció dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
Primer: Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública,
gratuïta i de qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones,
independentment dels seus recursos.
b) Ha estat aprovat l‟acord Segon amb 7 vots a favor dels representants d‟ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira
Pascual; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; 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 15
vots d‟abstenció dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
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Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
Segon: Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de
Manifestació, i expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat
universitària, les seves famílies i amistats.
c) Ha estat aprovat l‟acord Tercer amb 7 vots a favor dels representants d‟ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira
Pascual; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; 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 15
vots d‟abstenció dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
Tercer: Instar a efectuar una mediació entre les parts i a la lliure absolució de
les 27 persones imputades pels fets a dalt referenciats.
d) Ha estat aprovat l‟acord Quart amb 7 vots a favor dels representants d‟ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira
Pascual; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; 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 15
vots d‟abstenció dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
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Quart: Trametre aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a
l'Excm. Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de
Cerdanyola i a l'Excm. Fiscal en cap de Catalunya, així com a l'Organització
Antirepressiva de l'Esquerra Independentista, Alerta Solidària i al Grup de
Suport a “Som 27 i més.”
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.
CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 31 i 32, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, vamos a ver, sí, en cuanto a la primera, moción para la implantación de
medidas contra la contaminación acústica en Hospitalet, tenemos que decirles que
venimos comentando durante todo el período que estamos aquí, que nosotros
queremos un Hospitalet, un modelo de ciudad, evidentemente, para las personas,
un modelo que sea de bienestar de los vecinos. Ustedes saben que tenemos una
ciudad que por su densidad produce un exceso de ruidos que está por encima en
muchos barrios, incluso yo creo que en toda la ciudad, por encima de lo que
recomienda la OMS.
En cualquier caso, fíjense ustedes que hay aquí un mapa de toda Cataluña donde
lo rojo es donde ya se han hecho estas medidas que nosotros pedimos, y aquí
aparecen algunos puntos blancos y estamos aquí nosotros, veis, donde todavía
estamos pendientes de hacerlo. Nos dicen que están en ello, ahora nos han
comentado ustedes y tal, pero eso no quita para que nosotros abundemos en esto y
para que esto de celeridad a eso que ustedes parece ser que tienen en marcha,
porque es que llevamos 13 años de retraso, tengan en cuenta que esto se
promulgó, me parece, en una Ley que fue en el año 2002 y se daban tres años a
los ayuntamientos para adecuarse a esa nueva Ley.
Bueno, seguramente hemos tenido otras cosas, pero que nosotros consideramos
que es prioritario esto, porque esto abunda mucho en muchas cuestiones, hay
estudios de salud que dicen que la contaminación acústica genera problemas
graves de salud en mayores, complicaciones en el parto y en general en el conjunto
de la población adulta e infantil, hay estudios hechos por la Organización Mundial

…/…

191

de la Salud, que no está dudosa de saber lo que dice, aparte de cuestiones como la
ansiedad, depresión e incluso hasta la obesidad, fíjense cosa que no pensaba yo
que los ruidos hacían que la gente fuera obesa, debe ser por el estrés.
El impacto en la salud pública se compara y es similar, fíjense, a la contaminación
química, a medida que va uno leyendo e informándose, se da cuenta uno de la
gravedad que tiene la contaminación acústica. Bueno, es por eso que nosotros lo
que pedimos es que se acelere este asunto y que de una vez por todas tengamos
ese mapa de ruidos, que además es un ejercicio también de transparencia saber en
qué barrios tenemos más ruido, en cual tenemos menos, la cuestión es que, de
alguna manera, detectando los ruidos, porque tenemos ese mapa que nos lo indica
permanentemente, podamos poner soluciones.
Y estoy seguro que, con buena voluntad, no tardaremos mucho en tenerlo, porque
según me decía el Sr. Castro, parece ser que se había creado una comisión, pero
que no habla de esto exactamente, habla de más cosas, pero que yo creo que se
incluirá ese tema también. En cualquier caso, Sr. Castro, lo que queremos es que
esto se ponga en marcha, que de una vez por todas tengamos ese mapa de ruidos,
que creemos que es importante para la ciudad y que de alguna manera no
tardemos otros tres, cuatro, cinco o seis años en tenerlo.
En cuanto a la otra moción, ustedes saben que esta ciudad hace verdaderos
esfuerzos, como decíamos antes, en temas sociales, pero hay un tema social que
es básico, es un pilar fundamental, la educación es un pilar fundamental al que todo
el mundo tiene que tener derecho, sobre todo en los primeros cursos, primeros y
segundos cursos y tal, lo que es primaria y secundaria. Se da la paradoja de que
hay muchas ciudades que ya tienen lo que nosotros pedimos, ese banco de libros,
hace tiempo, incluso en esta ciudad también hay una AMPA que ya incluso está
trabajando en eso hace tiempo y parece que con buenos resultados.
Lo que pedimos es que, como sabemos que la enseñanza es básica, obligatoria y
gratuita, pues hombre, todos sabemos que hoy hay mucha gente que no puede
pagar los libros, que llega el mes de septiembre y se las ven negras para poder vivir
con lo más básico y hoy unos libros de un chico, en estas edades, valen entre 400,
500 euros, 380, depende del curso, si tienen dos hijos, imagínense estamos casi en
1.000 euros. Por lo tanto, creo que es una buena idea y a nosotros, como
ciudadanos de Hospitalet, a todos los que hay aquí, nos debe enorgullecer que
ningún niño se quede sin un libro por dificultades económicas de su familia y
tenemos que hacer un esfuerzo, redoblar esfuerzos.
Claro que ustedes me dicen, ustedes nos piden mucho, ustedes quieren que
hagamos muchas cosas, muchos temas, y luego dicen que rebajemos, pero sí
sabemos que esto, en colaboración con las AMPA, va a costar muy poco dinero,
algo costará porque no hay nada gratis, pero estamos convencidos que si hay
buena voluntad se puede llevar adelante y, de verdad, a mi me gustaría que
pudiéramos decir, sabemos que hay otras maneras de paliar algunas cuestiones,
pero queremos que tenga más universalidad, que la gente no tenga que andar
mendigando por ahí y que de una forma natural vayan a sus colegios y en las
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AMPA tengan ese banco de libros, que seguro que están deseando colaborar con
nosotros y con los padres, que les permita no tener que hacer ese desembolso.
Hay, como decía antes, en el Mercè Rodoreda me parece que se proveen de 50
euros, que es un fondo que dejan allí, y claro, tienen derecho y acceso a esos
libros, seguramente habrá quien no pueda ni pagar esos 50 euros, para eso están
los servicios sociales que, obviamente, estoy seguro que en algunos casos muy
sangrantes ya, estaremos haciendo algo, porque yo dudo mucho que seamos
capaces de dejar que alguien que vemos que de verdad no tiene para comer, su
hijo no pueda tener los libros. Pero en cualquier caso, darle un carácter más
universal y que no tenga la gente que andar mendigando, ir detrás de concejalía y
concejalía, pidiendo, sino que lo tenga ya en acceso directo.
Es un derecho y además es un pilar fundamental del estado de derecho, que la
gente tenga el acceso a la educación gratuito y estoy convencido que vais a votar a
favor todos, porque todos tenemos conciencia de que no se nos puede quedar ni un
niño en esta ciudad sin tener acceso a los libros. Si fuera algo, ya sabemos que la
Generalitat es competencia, ya sabemos que el Estado Español, ya sabemos no
cumplen, pero si hemos hecho esfuerzos para evitar esa precariedad en algunas
cosas en nuestros ciudadanos, económica, hagamos aquí un pequeño esfuerzo
también, intentemos colaborar todos, veamos de dónde sacamos los recursos para
tener eso, que es importante.
Porque yo no me perdonaría que en el futuro algún niño pudiera reprocharnos que
no fuimos capaces y que estuvo viviendo en nuestra ciudad, de facilitarle que él
tuviera acceso, porque sus padres no podían, a los libros gratuitos. Para eso vamos
a intentar colaborar todos, hablemos con las AMPA que están deseando ayudarnos
y pongamos hilo a la aguja, porque seguramente con buena voluntad, ahí, como
diría, estamos condenados a entendernos. No hablemos de políticas sociales y
luego las dejemos en el alero, porque esto creo y estoy convencido que nos costará
muy poco dinero y será mucho el beneficio que reciban las familias de nuestra
ciudad. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament de...

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, Alcaldessa, bé, era una qüestió de punt d‟ordre, ho ha dit el Sr. Miguel García, hi
ha una resolució que fa referència..., d‟1 de setembre de 2016, que fa referència a
la constitució d‟una comissió per a la redacció, que és l‟acord que presenta el grup
de ciutadans a la seva moció, que fa referència a la constitució d‟una comissió per
redactar l‟ordenança, dic que aquesta comissió ja està en marxa, que funciona des
del dia 1 i que, a més a més, tenim un mapa de capacitat acústica de l‟any 2002,
2010 perdó, fet per l‟Oficina Tècnica d‟Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació
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de Barcelona, això és per fer-ho en comú als grups, perquè ho sàpiguen de cara a
posicionar-se.

SRA. ALCALDESSA
Val, però és per fer una petició al grup de Ciutadans perquè la retirin o...

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Li havíem fet aquesta petició inicialment perquè la retiressin, donat que a l‟acord ja
se li està donant compliment, en tot cas, aprofito aquest punt d‟ordre per donar
informació al conjunt dels grups, que la constitució que es demana ja està realitzada
des de l‟1 de setembre. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
D‟acord, doncs procedim al posicionament de tothom.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias, pues respecto a la moción para la implementación de medidas contra la
contaminación acústica en Hospitalet, como ha comentado el Teniente de Alcalde,
hay una resolución del 1 de septiembre donde se constituye ya la comisión
redactora de la nueva ordenanza reguladora de ruidos y vibraciones, y además está
previsto que la próxima semana precisamente, sea la primera reunión de esta
ordenanza para empezar a trabajar sobre el borrador. La intención de esta comisión
es precisamente la que ustedes piden, que es adaptar el mapa acústico que
tenemos de 2010 y aprobarlo, porque lo único que falta es la aprobación de este
mapa ya con la nueva ordenanza, porque bueno, por mucho que tengamos un
mapa, el problema se arregla con acciones sobre él, no sólo teniendo el mapa,
entonces, bueno, pues es un poco la misión de esta comisión que está en marcha.
Considero cuanto menos raro, votar algo aquí que ya está constituido y además
está en marcha, a no ser que el único objetivo sea el de colgar el “twit” después del
Pleno, para decir que esto se hace a propuesta de Ciudadanos, pues con haber
hecho una pregunta al área de Urbanismo, hubiera sido suficiente para conocer
esta información, con lo cual votaré en contra.
Sobre la moción para garantizar el acceso universal a los libros de texto en
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Cataluña, estoy totalmente de acuerdo con el punto 3, en el que se insta al gobierno
de la Generalitat, que es el órgano competente en educación, a realizar un
programa de gratuidad de libros. Creo que ustedes ya llevaron este tema a debate
en el Parlament y la propuesta fue rechazada, ahora la traen aquí para pedirle al
gobierno de la ciudad que haga frente a algo que en el Parlament ya se ha
rechazado. Hay AMPAS que ya realizan programas de ese tipo en la ciudad y tiene
su lógica que siga actuándose de la misma forma, ya que no todos los colegios
utilizan ni los mismos libros, ni el mismo material. Sería realmente complicado que
el Ayuntamiento en esta ciudad funcionara como banco público de libros de texto de
todos los colegios y seguramente supondría un coste que no creo que pueda
asumir. Hay que recordar que este Ayuntamiento ya hace frente a gastos que
debería pagar la Generalitat, como las becas comedor o la educación infantil de 0 a
3 años, entre otros gastos. Por todo esto, votaré a favor del tercer punto y en contra
del resto.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A la moció 31 en contra i de la 32 a favor del tercer acord i en contra dels altres.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres votarem favorablement les dues mocions.
En relació a la implementació de mesures contra la contaminació acústica, aquesta
és una moció per a l‟elaboració d‟un mapa sobre la contaminació acústica a la
ciutat, fa referència a una llei que porta 14 anys vigent, una més, on s'especifica
que els ajuntaments haurien de tenir enllestit un mapa de la capacitat acústica des
de fa 14 anys. Ens sembla molt interessant la referència que fa la moció, a la seva
part expositiva, al PDU GranVia, evidenciant que es tracta d‟una zona d'hospitals a
la qual no s'han fet cap tipus de controls per saber si la contaminació acústica
provocada per les obres, afectaria a les pacients dels esmentats hospitals.
De totes maneres, creiem que la moció no aborda alguns punts o que aquests no
queden suficientment aclarits, com per exemple podrien ser: seria interessant saber
què entenen i si entenem el mateix, per contaminació acústica i, en funció d‟això,
saber: si en aquest futur mapa quedarien recollits els punts de la ciutat amb
acumulació de terrasses, per exemple, a l‟espai públic; si la contaminació acústica
de cap de setmana, aquella que es pot controlar, vinculada directament als locals
d‟oci nocturn, com per exemple del barri de Famades de Cornellà i les seves
rodalies, quedaria inclosa també; el vincle entre la densitat de població i la
contaminació acústica, si existeix un interès perquè quedi recollida aquesta
casuística també en aquest mapa.
Bé, la votarem a favor, tot i que ens agradaria que es tingués en compte això que
ens explicaven ara, la constitució d‟aquest grup, es tinguessin en compte aquests
elements.
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En relació a la 32, per garantir l‟accés universal als llibres de text a Catalunya,
votem a favor de la proposta, tot i que s'incloguin a la mateixa les escoles
concertades. Ho fem, perquè la proposta afecta directament a les famílies, que són
les que es beneficiaran de rebre els llibres de text de forma gratuïta. Ho fem també,
perquè el resultat d'aplicar aquesta moció repercutirà a la vida de les famílies, amb
el criteri d‟universalitzar el dret d‟accés a l'educació, a més d‟apostar per una via
sostenible de reciclatge dels llibres. Precisament la setmana passada llegíem una
notícia sobre els beneficis econòmics d‟aquestes mesures, per a l'Ajuntament del
Prat, per exemple, la reutilització de llibres escolars estalvia prop d‟1 milió d‟euros al
Prat, deia l‟article.
Per altra banda, sabem que la implicació que tenen les AMPA és molt diferent
segons el barri o segons el districte i segons les característiques de la pròpia
escola, i creiem que la moció deixa de banda com es portaria a terme el banc de
llibres, tenint en compte aquestes diferents realitats a cada centre. Cada centre
educatiu té unes condicions molt diferents i viu un procés d'implicació de les
famílies de l'alumnat, molt diferent també. Alguns centres ja compten amb una
AMPA molt activa i podrien gestionar-lo de manera autònoma, però d‟altres centres
necessitaran el suport de l‟administració a les seves AMPA, per fer-ho.
L'Ajuntament hauria de promoure una participació més activa dins l'àrea
d'Educació, amb l'objectiu d'implicar a les famílies i als centres educatius, així com
potenciar fermament la creació d‟un teixit d'AMPAs potent.
Com a dada històrica, fa uns anys la Generalitat atorgava una subvenció a les
escoles que tenien un projecte de reutilització de llibres, això servia per tenir un fons
i poder anar anar renovant els llibres. Alguns centres d‟aquesta ciutat, per exemple,
rebien uns 3.500 euros anuals, el departament d‟Ensenyament va decidir eliminar
aquesta subvenció, juntament amb la d'extraescolars i la del servei d'acollida.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, quant a la moció del tema acústic votarem a favor, la 31 votarem a favor i la 32,
la moció per garantir l‟accés universal als llibres de text a Catalunya, votarem a
favor però volem ressaltar que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d‟educació, la LEC,
estableix en l‟article 6 que el departament d‟Ensenyament “ha d‟adoptar les
mesures necessàries per a introduir progressivament un sistema d‟ajuts general, en
les diverses modalitats, per als llibres de text i altre material escolar en
l‟ensenyament obligatori, per a l‟alumnat dels centres públics i dels centres privats
sostinguts amb fons públics”. Per tant, i entenent que l‟esperit de la moció demana
justament el mateix que la LEC, votarem a favor ja que compartim l‟objectiu
d‟assolir la màxima gratuïtat possible dels llibres de text, als alumnes dels
ensenyaments d‟Educació Primària i l‟Educació Secundària Obligatòria i, en el seu
cas, el màxim abaratiment possible del seu cost.
Tanmateix, cal ser conscients que els materials educatius que actualment els
alumnes utilitzen són de naturalesa i característiques molt diverses: llibres de text,
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en paper o en format digital, materials elaborats pels propis centres, en paper o en
format digital, programari educatiu, material audiovisual, etc. I que questa diversitat
de materials escolars i la diversitat de situacions quant al seu ús, depassa el
concepte de dipòsit o catàleg centralitzat de llibres de text per a deixar en préstec i
el fa obsolet. Per tant, creiem necessari deixar constància que l‟objectiu de reduir la
despesa de les famílies en material educatiu escolar, per tal de facilitar l‟accés a
l‟educació, s‟ha d‟aconseguir també per altres vies, com per exemple, potenciant la
utilització de materials d‟ús lliure, propiciant xarxes col·laboratives entre centres i
professorat, com ara la xarxa de competències bàsiques, on es comparteixin
materials elaborats pels propis centres, i també establint un sistema d‟ajuts per a
l‟adquisició de materials educatius comercialitzats.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, de la moció contra la contaminació acústica, votarem en contra, perquè entenem
que si és una mesura que ja està en marxa, és una mica absurd votar aquí al Ple
una cosa que ja està posada en marxa.
Respecte a la moció sobre l‟accés universal als llibres de text, bé. Cuando se nos
habla en esta moción de implantación de un banco de libros, no se tienen en
cuenta, creemos, diferentes aspectos. Para empezar, la gestión de recursos
materiales, que incluye los libros de texto, pero no únicamente, compete a los
centros educativos en el ámbito de su propia autonomía pedagógica, los centros
educativos que lo han considerado conveniente ya vienen poniendo en marcha,
desde hace años, sistemas de reutilización y de préstamo de libros, y muchas
veces en colaboración con las propias AMPA.
Desde la Generalitat, desde Esquerra, cuando estábamos en el gobierno, ya
promovimos, en el curso 2005-2006, un programa cooperativo para fomentar la
reutilización de libros y material didáctico complementario, precisamente para
impulsar que aquellos centros que lo considerasen, se autogestionaran y se fueran
implantando, ya está implantado en muchos. Desde la administración se puede
prestar apoyo, pero son los centros quienes desde su propia autonomía deben
decidir el sistema a adoptar, banco de libros o programas de reutilización o incluso
prescindir de libros de texto.
Un banco de libros como el que plantea la moción no tiene en cuenta precisamente,
la variedad y las características diversas que hoy en día tienen los recursos y
materiales didácticos, ya no estamos hablando de libros de texto, también se
cuenta con material elaborado por los propios centros, tanto en papel, como en
formato digital, programario educativo, materiales audiovisuales, tecnologías
digitales, que están reduciendo la utilización tradicional de libros de texto. Deja de
tener sentido, por tanto, reducirlo todo al depósito o al catálogo centralizado de
libros de texto que se dejan luego en préstamo, los centros, haciendo uso de su
autonomía, son los que deben decidir.
Y hay diferentes maneras de reducir el gasto de las familias en material educativo
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escolar, no regulando un sistema de préstamo de libros ya obsoleto, como el que se
plantea en la moción y decir que eso va a suponer que sea gratis para las familias,
hay otras vías. Bueno, ya se han comentado antes aquí, de software libre, redes
colaborativas. Estoy hablando yo, si quieres luego te toca a ti y lo hacemos así
mejor ¿vale? Poniendo en común materiales elaborados por los propios centros,
etc. Y también estableciendo un sistema de ayudas para la adquisición de
materiales educativos, como ya hacen muchos ayuntamientos y también la
Generalitat, que tal y como marca la LEC, no habla de gratuidad, sino de un
sistema de ayudas general.
Porque la gratuidad universal, sin atender a las diferentes realidades y situaciones
socioeconómicas, no responde al principio de equidad, y menos aún si tenemos en
cuenta la situación de limitación de recursos y restricciones presupuestarias
impuestas por el gobierno del Estado y por un sistema de financiación injusto, que
perjudica a Cataluña, pero también al resto de autonomías, especialmente en la
prestación de servicios básicos, que tienen que asumir estas comunidades, como
es educación. Por ello, desde la Generalitat ya se están destinando estas ayudas,
especialmente a los centros de alta complejidad, priorizando los recursos actuales.
No creemos en la imposición de un único modelo, sin tener en cuenta la diversidad
de materiales didácticos, ni tampoco en esta gratuidad universal sin tener en cuenta
las diferentes realidades socioeconómicas. Defendemos un modelo que respete la
autonomía pedagógica de los centros y un sistema de ayudas basado en la
equidad. Muchas gracias. Y ahora ya, cuando te toque, pues contestas tu.

SRA. ALCALDESSA
Qué…

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC)
Abstención.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, i sobre la número 31? En contra, merci. Passaríem ara al torn del grup del
Partit Popular.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la moción número 31, si se está implementando ya, pues
mucho mejor, la votaríamos a favor. Únicamente echamos también en falta el haber
puesto una temporalidad en la propia moción, para la elaboración del anteproyecto,
pero bueno, si el equipo de gobierno dice que ya está en marcha, pues mejor.
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Y respecto a la 32, también la vamos a votar a favor, creemos que la mayoría de
comunidades autónomas es cierto que tienen un sistema insuficiente o ineficiente
para las ayudas de libros, pero Cataluña, pues es una de las que menos ayudas a
libros aporta, seguramente aquí que tiene competencias, pues el Parlament no
tiene ganas de legislar, prefiere otros temas y dedicar el presupuesto a otras cosas
y a otras prioridades. Todas las comunidades autónomas tienen un problema de
financiación, pero por eso no entendemos ciertas decisiones que toma el Parlament
de Cataluña en temas de gasto y precisamente abandona otras como ésta.
Nosotros apoyamos la propuesta, creemos, eso sí, que el banco de libros también
tendría que ser banco de licencias digitales, porque el libro digital también está en
marcha y es una realidad. Y las familias no sólo tienen problemas ya para adquirir
los libros, sino que en algunos casos también para adquirir o el ordenador o la
tablet, con los que han de trabajar esos libros digitales. Por tanto, apoyamos las dos
mociones.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció 31, moció per a la implementació de mesures contra la contaminació acústica
a l'Hospitalet, considerem que és un tema molt important, el control de la
contaminació acústica és una forma de garantir que els ciutadans puguin gaudir
plenament de drets fonamentals, ja que el soroll, en determinades circumstàncies i
quan sobrepassa certs nivells, és un element que distorsiona la seva convivència i
que afecta a la salut de les persones. Crec que els arguments ja s‟han exposat molt
bé a la moció que ha presentat Ciutadans, per tant, votarem a favor d‟aquesta
moció.
Per la moció 32, per garantir l‟accés universal als llibres de text a Catalunya,
aquests projectes ja es donen a molts municipis propers com ha comentat ja el
company, com al Prat que fa uns dies va sortir una notícia sobre el seu projecte de
reutilització de llibres i els beneficis que aquest comporta, però una de les claus de
l‟èxit del projecte sempre és la imprescindible implicació de les AMPA, que
assumeixen sempre la gestió d‟aquest projecte i inverteixen moltes hores i recursos
econòmics a aquesta gestió.
L‟Ajuntament, en aquest cas, ha de donar, per nosaltres, considerem que ha de
donar suport tècnic i econòmic a les AMPA i als centres, destinant una partida d‟ajut
per a fons de llibres i materials, l‟objectiu sempre ha de ser promoure un consum
més racional i sostenible dels llibres de text, afavorint l‟estalvi dels recursos, el
reciclatge i la reutilització, també potencia valors com són la cooperació, la
solidaritat, la proactivitat i la responsabilitat.
Per això considerem de vital importància que la gestió sigui directa del centre, fer
aquesta feina de primera mà sempre promou aquests valors que nosaltres
considerem que són fonamentals en el sistema educatiu del nostre país. No podem
tampoc oblidar que les noves tècniques educatives van encaminades a una menor
utilització dels llibres i el paper, és a dir, a digitalitzar les aules i escoles, com ja es
fa ara mateix, per això la importància de la resta de material escolar, no només els
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llibres, que actualment no centrem els estudis només en els materials impresos en
paper, sinó que fem servir unes altres tècniques molt més sostenibles pel medi
ambient.
En aquest cas, a la moció sí que trobem a faltar la distinció entre l‟escola pública i la
concertada o entre diferents nivells d‟ingressos de les famílies, perquè a la nostra
ciutat trobem escoles concertades d‟elit, on probablement trobarem famílies i
alumnes que no necessitaran d‟aquests recursos, perquè ja els tenen, i on la pròpia
escola també fa la seva negociació amb l‟editorial, que els beneficia directament
com a escola concertada. Per tant, considerem que sempre s‟ha d‟aplicar algun
criteri o de titularitat de centre o econòmic, respecte a les famílies.
En tot cas, per nosaltres no seria tan bàsica la creació d‟un banc de llibres únic de
l‟Ajuntament, sinó aquesta gestió directa dels centres, donar suport als centres
perquè puguin fer aquesta gestió dels llibres, de la reutilització dels llibres. En tot
cas, considerem que és una proposta, bé, positiva i per començar a treballar en
aquesta línia i votarem favorablement, encara que críticament. I ja està, no?

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Per la moció 31 el nostre posicionament serà a favor en el
benentès del que ja hem comentat abans. És cert que la qualitat ambiental ha de
tenir en compte tots els aspectes que tenen a veure amb els sorolls i les vibracions.
És cert que hi ha recomanacions de tots els organismes en termes de salut i és cert
que l‟Ajuntament doncs està treballant en això. Té uns instruments aprovats, en
aquest cas, una ordenança de soroll i vibracions que està vigent.
Hem fet una resolució, com abans els esmentava a 1 de setembre, en el que s‟ha
constituït la comissió redactora per tal de tenir lo abans possible una nova
ordenança municipal de sorolls i vibracions. Resolució que hem enviat al grup de
Ciutadans perquè tinguessin coneixement. I disposem d‟una eina, d‟un instrument
que és el mapa de capacitat acústica del municipi que, com he comentat abans, es
va fer a l‟any 2010 a través de la Diputació de Barcelona, de l‟àrea de medi
ambient, en concret del laboratori d‟enginyeria acústica i mecànica en el que
recullen persones, personificacions, una mica en la línea del que plantejava el Sr.
Giménez de CUP-PA, doncs planteja els valors límits, planteja també d‟alguna
manera tot un recull de afectacions i també quines són les zones més sensibles,
menys sensibles, aquesta emissió de soroll.
Estem treballant. Des de l‟equip de Govern pensem que en un termini, en un terme
raonable de temps, podrem portar a aprovació l‟ordenança i per tant, en fi, per
cortesia pràcticament, aprovem aquesta o donem el vot positiu a una cosa que
insistim ja estem fent i hi ha grups que s‟han manifestat en contra, precisament
perquè aquesta feina ja s‟està realitzant per part dels serveis tècnics en coordinació
amb tres àrees concretament de l‟Ajuntament: l‟àrea de seguretat ciutadana,
convivència i civisme, l‟àrea de benestar i drets socials i també l‟àrea d‟espai públic.
I per tant podríem haver fet una cosa lo contrari, insisteixo donar un suport a
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aquesta moció en el benentès, torno a repetir, de que aquesta feina s‟està fent, la
podrem compartir, a més a més esperem les aportacions de tots els grups del Ple
municipal per tal de millorar-la i perfeccionar-la. Gràcies.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Sí. Jo realment haig de manifestar la meva sorpresa perquè apareixen valoracions
dels diferents grups respecte a la moció que presenta Ciutadans, fins i tot la
valoració del propi grup de Ciutadans que és qui planteja la moció. I després em
llegeixo la moció i és que no té res a veure, ni el que diu el Sr. Miguel ni el que es
valora en quant el que ha de ser el programa de reutilització de llibres de text i a qui
va adreçat.
Clar, aquí es fa, reutilització. I no només en un centre, a molts centres. És a dir,
aquí quan governava el Govern tripartit i quan governava el Partit Socialista en el
Govern de l‟Estat, es van destinar partides importants, molt més enllà del que està
destinant amb bona voluntat l‟Ajuntament del Prat, que és una partida molt
“reduideta” i que no assoleix en absolut els objectius que ja s‟aconseguien amb les
polítiques potents que es van adreçar des del Ministeri d‟Educació i del Govern de
la Generalitat. A on parlem per exemple que aquí a Hospitalet tot el que fóra
destinar partides inferiors al milió d‟euros, no tindria realment rellevància en quant a
la potència que ja tenia en el seu moment. És a dir, en el seu moment tant el
Ministeri d‟Educació, com el Govern de la Generalitat, pel cap baix, invertien un
milió d‟euros en aquesta ciutat.
I això era una política de reutilització de llibres de text com cal i d‟universalització.
Però és que hi havia un altre programa que és el programa 1 x 1, com si aquest
programa no hagués existit ja, on es garantia doncs que cada família pagant 30 €
tenia tots els llibres digitals. Això ho ha tingut ja aquest país. Va venir el nou Govern
i s‟ho va carregar. Els nous Governs, el Sr. Rajoy a Madrid i el Govern de
Convergència i Unió en el seu moment i s‟ho va carregar tot. A les hores, sí, no, és
així, és que no fem així. És que va ser així, literalment. S‟ho van carregar tot. Ho
van posar tot a 0. Ni digitalització, ni ajuts. A 0. D‟acord? Les “escoletes” nostres i
els instituts nostres continuen fent això, però clar ara pagant el 100 % les famílies.
D‟acord? Pagant el 100% les famílies. I per tant aquí a Hospitalet es fan programes
de reutilització de llibres de text. El Sr. Miguel planteja una cosa molt raonable. De
dir: “oye allí donde no lleguen hagamos alguna ayudita”. Aquest matí parlàvem, jo i
ell, i era el plantejament, alguna ajuda i tal. Doncs potser ens podríem plantejar el
programa del Prat, de dir, home, anem a compensar allà on no arriben.
No hi ha cap nen que es quedi sense llibres en aquesta ciutat. O almenys això
s‟intenta i s‟aconsegueix. Ara bé, pot sortir un nen però la xarxa de solidaritat i tal
dels propis centres fa que tothom tingui els llibres. Sigui per programes de
reutilització o el que sigui. Per tant, tampoc situem aquí drames socials que no
existeixen. D‟acord? Ara, el que plantegeu, primera: estem demanant que
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet pagui allò que no paga el Departament d‟Educació, ni el
Ministeri d‟Educació. Estem demanant això perquè diu: “en tanto el Departamento
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no lo haga, que lo pague el Ayuntamiento”. Tú, fiesta. Pero es que luego vamos
más allá, es decir lo que pide la moción también para los centros que están
cobrando cuotas i li dic als companys d‟ICV-EUiA-Pirates-E, que diuen: “és que això
va dedicat a tots els centres perquè aquí no habla de las familias con situación
desfavorecida y tal”.
Yo lo leo, el punto segundo dice: “que el Ayuntamiento de l‟Hospitalet de Llobregat
adopte acuerdos necesarios para garantizar que en la dotación presupuestaria del
año 2017 se contemple la financiación para crear el banco público”. Primero lo del
banco público ya lo han dicho otros, eso no tiene sentido. Cada escuela tiene que
tener su dotación de libros y no un banco global de ciudad. No. Pero habláis de “un
banco público de libros de texto, así como las ayudas necesarias para el alumnado
de primero y segundo de primaria”. No decís: “en condiciones desfavorecidas”,
alumnado… por tanto universal, porqué habláis de universal. “Que utilizan libros no
reutilizables. Igualmente en dicha partida debería incluirse el gasto en material
escolar que es una parte sustancial de lo que actualmente pagan las familias”. No
hablamos de familias con condiciones sociales X. Todas las familias. Con lo cual
ustedes acaban de votar que este Ayuntamiento pague un banco de libros de texto,
con lo cual la dotación, la dotación inicial y la reposición. Esto es mucho dinero. Por
mucho que pensemos que no, esto es mucho dinero. Multipliquen ustedes por
22.232 alumnos. ¿Qué cuesta por alumno? ¿30 €? ¿30 €? No, no. Es lo que están
diciendo ustedes en la moción. A mí lo que dice la moción es esto. Luego vamos a
“ayudas para el alumnado de primero y segundo de primaria”, pero ya no de
reutilización. Para pagarles el libro. Pero no de reutilización, porqué habla de los
que no utilizan el sistema de los reutilizables. Que lo paguen. Lo decís aquí
claramente. ¿Estamos de acuerdo con esa propuesta? Que alumnos que por
ejemplo están pagando cuotas de 300, 400 €, ahora les demos una ayuda a los
alumnos de primero y segundo. Esto es lo que está diciendo la moción. Por tanto
creo que es un verdadero, no quiero decir disparate pero lo digo por qué esto va
mucho más allá de aquella cosa de buena voluntad, dedicar 70.000 € como creo
que dedican en El Prat. Aquí estamos hablando de si dedicamos 100 € por familia
para ayudar a pagar los de primero y segundo, son 4.503 alumnos en la ciudad.
100 €, 450.000 €. Fiesta. Aquí ahora vamos a dedicar 450.000 € a ayudar a las
familias cuando además ni el Ayuntamiento es competente ni tiene evidentemente
esa financiación.
En cambio el punto tercero insta al Gobierno de la Generalitat, se olvida del
Ministerio de Educación, que es quien tiene competencias, pero bueno. Por tanto:
conclusión, conclusión. Nosotros no podemos votar a favor del punto 1 y 2, todo y
que estamos de acuerdo en que hay que fomentar y ayudar en la medida de lo
posible, en lo que le corresponde a una administración que tiene los presupuestos
muy limitados como la nuestra, de ayudar, de acompañar, de incluso poner algún
recurso, pero es que ustedes van mucho más allá. Ustedes quieren que seamos el
Govern de la Generalitat o el Ministerio de Educación. Y nosotros eso no lo
podemos pagar. Y eso es lo que dicen ustedes por escrito. Yo no puedo valorar las
buenas intenciones. Por tanto los puntos primero y segundo votamos en contra y el
tercero a favor.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias señora alcaldesa. Vamos a ver. Mire Sr. Jiménez no le voy a
contestar siquiera porqué usted siempre entra, mete la cabeza ahí para que yo le
dé el hachazo. Mire, no se lo voy dar porqué es que ya voy a tener que pasar por
qué si tuit que si no tuit. Se busca usted el que yo le diga cosas que al final pues la
verdad es que hasta a mí me duelen. Pero este viaje no voy a entrar porqué es
lamentable que usted ande provocando permanentemente. En fin…
Mire, señor de Esquerra Republicana. Madrid, a propuesta de Ciudadanos que la
votaron a favor, de los libros gratuitos, la votaron el Partido Socialista y Podemos y
lo puede pagar. Claro usted me dirá: como nos roban. Con el espolio fiscal pues ahí
tienen dinero y aquí no. Claro pero a lo mejor en Madrid no están buscando por ahí
embajadas, digo la comunidad, y otras historias, gastando dinero en otras cosas.
Por tanto es cuestión de prioridades siempre y la cuestión es que ustedes han
recortado hasta la saciedad todos los derechos que durante muchos años, y no ha
sido el gobierno de Madrid, que también tiene culpa, no le eximimos de culpa. Pero
ustedes, venga, la etapa de los Pujol y compañía, saliendo los billetes a espuertas
por ahí y robando a diestro y siniestro y hablando… Mire es que al final me enfado
porqué ustedes ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo. Y esos
discursos cuando la comunidad de Andalucía, también Navarra, también y ¿qué
tienen más esas comunidades que Cataluña que ha sido siempre un potencial en
industria y en generación de economía para hacerlo? Es cuestión de prioridades. Y
ahí lo dejo. Por lo tanto yo creo que no se hace un esfuerzo por parte de la
Generalitat para estas cuestiones porqué no interesan mucho. Aquí cuantos más
tontos haya mejor. Así podemos engañar mejor y adoctrinarlos. Eso es lo que hay.
Y así de duro tengo que ser porqué cuando hacen esos discursos, cuando
hablando de la república catalana que ustedes lo van a dar todo el maná y tal ¿y les
niegan a los niños los libros? Venga por el amor de Dios. Eso se contradice con lo
que ustedes hablan de república catalana y del futuro esperanzador que nos va a
permitir ir a Ítaca.
Y en cuanto a ustedes pues lo de siempre. Hay muchas ideas para que eso cueste
poco dinero pero ustedes no las quieren poner en marcha. No las quieren poner en
marcha. O no les gusta. Pero bueno ya, que vayan tomando nota los ciudadanos de
lo que yo vengo diciendo aquí y lo tengo que decir a veces en clave de humor por
no enfadarme. Lo de mucho te quiero perrito pero pan poquito. Al final políticas
sociales las que nos convienen y las que nos aportan en según qué tipo de claves.
Porqué si cojo el tema de las subvenciones, cómo se dan y a quien se dan y cómo
se reparten, podíamos discutir mucho si no encontramos 200, 50, 80, o 100, o
200.000, 800.000 lo que puedan valer estas cuestiones. Lo que pasa es cuestión de
prioridades y de intenciones. Y a quien se le dan y qué correspondencia tenemos.
Eso es lo que hay y hay que criticarlo duramente. Si hay buena voluntad eso se
puede poner en marcha con muy poco dinero, con muy poco dinero. No esas cifras
macro que usted dice. Muchísimo menos. Porqué ya le digo que las AMPAS y el
coger y volver a poner los libros en circulación y otra vez y que haya esos depósitos
para que devuelvan en condiciones. Eso es muy sencillo. Es cuestión de trabajo y
de un par de años o tres o cuatro para desarrollarlo ampliamente. Es cuestión de
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voluntad y de prioridades. Si no se hace es por qué no se quiere y punto. Porqué se
puede. Pero bueno a ver qué opinan los ciudadanos de los que van presumiendo
por ahí de mucho tema social.
Además tenga en cuenta una cosa, la enseñanza la consagra la Constitución.
Ustedes me dirán también consagra tener una vivienda digna todo el mundo y a
veces no pueden. Pero hay cosas dónde no llegamos de verdad. Son imposibles.
Pero eso es posible. Mire, tiene que ser universal y gratuita. Búsquense lo que
quieran. ¿Quién lo ha de pagar? Evidentemente los que tienen que pagarlo. Pero si
hemos llegado aquí a otras cosas, a esta con voluntad podemos llegar. Con un
pequeño esfuerzo. Buscando los rincones dónde hay. Lo que pasa es que no hay
voluntad. No hay prioridades. Y a mí me sorprende que ustedes con esa gran
conciencia que les ha caracterizado siempre social, ahora en este momento no la
tengan. Porqué es lamentable que se pueda quedar un niño en nuestra ciudad, con
uno no más me vale. Y si solamente es uno y si hay tan pocos menos nos costará.
Por lo tanto no se arreglan las virtudes diciendo que nos costará un montón de
millones si en cualquier caso es tan poco las necesidades cubrámoslas, pocas pero
algunas hay. Por lo tanto vamos a hacer un esfuerzo para que no haya ni uno. Ya
que la Generalitat no lo hace por qué tiene otras prioridades. Nosotros tenemos la
obligación de hacerlo si tenemos esa conciencia social de la que todos hacemos
gala aquí. Y no quiero ya seguir con este debate porqué ya he visto las intenciones.
No hay voluntad de hacerlo y punto. Eso es lo que hay. 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. Un parell d‟aclariments. És possible que ens haguem sentit en aquesta banda
una mica al·ludits a la... que no érem proposants de la moció i ens ha semblat que
ens al·ludia a nosaltres, el responsable d‟Educació.
Garantir l‟accés universal als llibres de text a Catalunya. Bé. Simplement per aclarir.
Si ningú no es queda sense llibres a l‟Hospitalet és bàsicament gràcies a l‟esforç
personal i econòmic de las AMPAS d‟aquesta ciutat. Sense més. Vull dir, no afegiré
més.
Llavors el que demana aquesta proposta que fa el grup municipal de Ciutadans és
el suport econòmic i logístic a les famílies per evitar situacions en les quals alumnes
d‟aquesta ciutat es quedin sense llibres. Si aquesta no és la manera, si el Govern
pensa que aquesta no és la manera, que faci una proposta. Ara mateix no hi ha
proposta. Llavors si hi ha una proposta concreta, que la facin. Si no és aquesta, si
no els agrada aquesta proposta, que en facin una altra. Simplement. Vull dir, si
consideren que la proposta no s‟ajusta al que podria fer aquesta administració, que
facin una altra proposta. Si realment volen atendre o si realment consideren que
existeix la necessitat.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, Sr. Graells. Jo vaig... ja és la segona vegada que he d‟intervenir en el mateix
sentit. Suposo que sóc l‟ase dels cops perquè avui em toca a mi. Però jo encantat
perquè quan et toca, et toca.
He intentat, o sigui torno a repetir, jo m‟he presentat aquí per l‟Hospitalet de
Llobregat i vostès governen. Jo crec que la partida és aquí. Però sempre hem de
parlar... abans ha parlat de Convergència i ha parlat del Tripartit. Ostres, si vol
comencem a parlar del Tripartit. Perquè no ha crescut mai més la gespa des de que
van passar, ni a Espanya ni aquí. Però clar, entrem en aquests debats que em
semblen absurds, especialment pel públic que ens pugui escoltar perquè jo
continuo, o sigui jo voto una cosa que crec que és positiva per a l‟Hospitalet.
Que costa diners? Sí, però segurament del pressupost que ens han explicat abans,
hi ha moltes partides que a lo millor a mi mai m‟han demanat l‟opinió de si aquelles
partides crec que els diners que s‟inverteixen són els necessaris o hi ha alguna
partida que crec que no s‟hauria de fer servir i s‟hauria de fer servir una altra. I en
tot cas aquest debat lògicament cadascú pot opinar diferent i no es ni criticable. És
opinable que és diferent.
Per tant jo opino i en tot cas vostès votin però no... cada vegada la Generalitat, la
Generalitat, la Generalitat. Clar, és que vostès no han manat mai en ningun lloc.
Aquí han manat tota la vida, tota la vida. A la Generalitat, torno a repetir millor no
parlo del Tripartit, i a l‟Estat espanyol: home sí ara tenim els que tenim però em
sembla que l‟alternança em dona uns resultats que vostès han estat moltes estones
i molts anys.
Parlem de l‟Hospitalet? Jo voldria parlar de l‟Hospitalet però clar, cada vegada que
voto una cosa s‟entossudeixen en el contrari. Doncs bé al final haurem de sortir “al
trapo” del tema, doncs sortim-hi. Però és que jo crec que el què vol la gent és una
altra cosa i ho podem discutir d‟una altra manera i en tot cas serà opinable.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí. El problema a lo mejor es que el planteamiento es equivocado. Y lo que se pide
en la moción no es lo que se corresponde con la realidad. Y aquí se está pidiendo
un banco de libros que no tiene en cuenta ni la propia autonomía de centros ni la
diversidad de cómo estos centros funcionan. Entonces a lo mejor, de todas las
reuniones del Pacte Local per a l‟Educació deberían haber aprendido un poco de la
gente que sabe y de la comunidad educativa. Y es una lástima que ustedes
rechacen formar parte de ese Pacte Local per a l‟Educació, únicamente por su fobia
al catalán.
Entonces esperamos que ahora que van a hacer a Rajoy presidente, todas estas
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medidas, con las que se están llenando la boca, trasciendan y puedan tener
capacidad de influencia para que el Ministerio de Educación, en este caso, pero
luego muchos otros temas de la ciudad nos beneficiemos todos y estemos todos
muy contentos de su poder de influencia en Madrid. Muchas gracias.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. A ver. Lo que yo entiendo realmente de la moción 32 es la voluntad de
involucrar al Ayuntamiento en esta coordinación, precisamente. No se exige tanto
una dotación presupuestaria importante pero sobre todo la coordinación y la
logística que es básica en este tema.
Claro, ello no es culpa, que no exista esta coordinación o esta voluntad no es culpa
del Gobierno del Partido Popular, ni de Mariano Rajoy. Y no, no. Resulta que el
Tripartit nos quebró la Generalitat y parte de los problemas que tenemos nos vienen
de aquella época. Y en el Gobierno de España: pues de decir que estábamos en la
Champions resulta que cuándo nos despertamos nos habían eliminado en la fase
previa. Por tanto hemos tenido que levantar la economía el Partido Popular ha
levantado la economía y ha puesto el país de nuevo en crecimiento y ahora entre
todos, incluido este Ayuntamiento, puede hacer el esfuerzo para paliar en la medida
de lo posible el daño causado a las familias. Sobre todo desde políticas que tanto
desde la Generalitat como desde el Gobierno del Estado, nos llevaron a esta
situación.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé. Primer deixem de parlar també del Tripartit que sembla que té la culpa fins i tot
de la mort del Manolete i tot. Sembla ser que va ser el pitjor Govern de tot l‟Estat.
Però de tot arreu.
Però pel que fa a la moció dels llibres de text, bé només comentar que Santa
Coloma de Gramanet, municipi governat pel Partit Socialista amb majoria absoluta,
és un dels municipis que ha consolidat la reutilització de llibres després de
convertir-se, en el 2007, en la primera ciutat de l‟Estat de més de 50.000 habitants a
pagar a les famílies els llibres de text i el material escolar de tots els alumnes, fossin
quins fossin els seus ingressos.
I aquí diu: aquest proper curs, 2016-2017, l‟Ajuntament continuarà subvencionant el
programa de digitalització i el de reutilització de llibres donat que l‟experiència duta
fins ara és molt positiva. Llavors, em sorprèn que es critiqui la poca inversió del
Prat, quan aquest Ajuntament no en fa cap, i quan a l‟altra banda de Barcelona,
trobem un govern socialista que ho està fent per a tots els alumnes de la ciutat. Si
es pot o no es pot. No sé. Pensem-ho. Pregunteu a Santa Coloma com ho fan.
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SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Jo parlava perquè s‟entengués perquè hi ha municipis, com el nostre, que també
fan programes de reutilització de llibres de text i no era en base a parlar del Tripartit
o no Tripartit. S‟ha de fer una mica història de les coses i per tant... Després Santa
Coloma fa aquesta iniciativa doncs Santa Coloma fa el què fa. Nosaltres fem en
base al que nosaltres pensem que hem de fer. I nosaltres estem molt convençuts
que el què hem de fer és el què fem i punt.
A més a més, AMPAS: les AMPAS reben ajuts d‟aquest Ajuntament, per diferents
vies. Hi ha programes d‟acompanyament a les AMPAS; des dels districtes es dóna
subvenció a les AMPAS; s‟acompanya i per tant hi ha un suport econòmic a les
AMPAS. Evidentment aquest suport econòmic no arriba per a poder donar resposta
a la gratuïtat que hauria de ser de l‟educació. Per avançar en la gratuïtat de
l‟educació no només hem d‟avançar en els materials escolars, didàctics, etc. Perquè
aquí també parla de pagar els materials, a tothom. La moció parla de pagar els
materials a tothom i que ho pagui l‟Ajuntament. Això és el que diu la moció. No diu,
com diu el representant del PP, que acompañemos y tal. No, no, habla de pagar.
Parla de pagar. De que aquest Ajuntament pagui el què necessiten les famílies a
nivell universal, independentment del poder adquisitiu. Això és el que diu la moció.
El punt 2 de la moció és el que diu. I jo haig de votar allò que està escrit. No allò,
aquelles intencions.
Jo comparteixo plenament el què diu el representant de Ciutadans, el Sr. Miguel
García: hem de acompanyar, hem de... en la intervenció puc estar d‟acord però és
que la moció no diu això. La moció no diu, en absolut, això.
I el Sr. Cristian de la CUP-PA parlava de què proposem. Doncs el que diu el punt
tercer. I jo li demanaria que vostè que és decisiu, vostès el seu grup que són
decisius en la votació del pressupost, doncs el què diem en el punt tercer, el Govern
de la Generalitat ho incorpori en el pressupost. Aquesta és la nostra solució i partir
d‟aquí ja li asseguro, acompanyarem, posarem il·lusió i totes les ganes però tindrem
el finançament de qui l‟ha de donar que és el departament d‟Educació.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a ver. Es que al final aquí se confunden muchas cosas. Usted otra vez
vuelve a decir que nosotros hacemos esto por fobia al catalán y tal. Otra vez y dale
que te pego. No hay fobia ninguna mire. Sra. Alcaldesa le recomiendo que ponga
usted aquí en el Pleno un desfibrilador de tontos ¿sabe? Un desfibrilador de tontos.
Desfibrilador para tontos hombre. Para cuando le dé la tontuna a ver si reacciona. Y
hablo a nivel general porqué a veces lo puede utilizar hasta conmigo. Porqué no
entendemos.
Lo que estoy diciendo está claro. Está muy claro. Y dice usted: quizá la moción
usted no la acaba de interpretar o dice lo qué dice. Bueno perfecto, puede ser. Pero
lo que estamos diciendo es que no se debe quedar un niño sin libros y a partir de
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aquí eso sería conciencia nuestra. Mire y no me vale aquello decir en Santa Coloma
lo hacen. Claro que sí. No porqué lo hagan en Santa Coloma sino porqué nosotros
tenemos que tener conciencia propia. Lo haga quien lo haga. Está muy bien como
referente. Lo hace la Comunidad de Madrid, lo hacen un montón de Comunidades.
Cataluña no lo hace por qué el Gobierno de Cataluña tampoco nos aporta nada.
Es cierto que los ayuntamientos no pueden tirar de todo. Que se hace
absolutamente inllevable, por decirlo de alguna manera. Pero no es menos cierto
que, y lo reitero otra vez, si hay buena voluntad eso lo podemos conseguir. Y será
un logro que consiga este Gobierno. Al fin y al cabo son ustedes los que tienen que
decir que sí. Porqué tienen la sartén por el mango. Y yo les pido y les suplico que
hagamos un esfuerzo para conseguir eso. Porqué lo podemos hacer, entre todos.
Y oiga, si en el pacto por la educación que están firmando ustedes y que están
diciendo que si nosotros no nos gusta o deja… nos gusta mucho. Lo que no nos
gusta es que ustedes metan política en el pacto. Pero nos gusta mucho el pacto. Y
intentemos salvarlo. Yo quiero firmarlo. Son ustedes los que quieren echarme del
pacto con algunas cuestiones.
Pero en cualquier caso lo que dice: impulsar los proyectos de socialización de libros
en el conjunto de los centros educativos. Sí, sí. Esto es más o menos. Más o
menos. Es decir, un banco de libros, no tiene usted porqué comprar todos los libros
cada año. Si no que ya hay libros, recogerlos, trabajar las AMPAS, el Ayuntamiento,
agentes que les ayuden y eso lo podemos conseguir. Ya le digo Sra. Alcaldesa
desfibrilador de tontos.

SRA. ALCALDESSA
A ver, yo en todo caso atendiendo a que este es un tema... primero vamos a ver el
resultado de las votaciones. Si no me he equivocado tenemos la número 31
aprobada y de la número 32 quedarían aprobados los puntos 3 y 4 y rechazados los
puntos 1 y 2.
Dicho esto, es evidente que estamos hablando de un tema que, a ver, que a nadie
se le escapa que hay una sensibilidad en esta ciudad, cómo decía el Sr. Graells.
Una cosa es que hablemos en base a una moción y otra cosa es que hablemos del
fondo del tema. Y yo creo que en el fondo todo el mundo estará de acuerdo que en
esta ciudad no puede haber nadie sin que tenga los mínimos para poder, en fin,
vivir con toda la dignidad en esta ciudad. Estamos hablando de la gente mayor, de
la gente joven, de los niños, de la educación, etc. Ahora bien, cuando eso se
traslada en una moción concreta en la que nos tenemos que posicionar sí, no o
abstención, y cuando estamos planteando un tema universal que corresponde, y
recordémoslo, corresponde a una competencia que no es municipal aunque
podamos intervenir porqué de hecho estamos interviniendo en todo. Ese es el
problema Sr. García. Que en este país tenemos que estar supliendo
permanentemente la falta de recursos en materia de educación, en materia de
becas, en materia de escoles bressol, etc.

…/…

208

Y por tanto es verdad que en fin que ahí cada ciudad, cada municipio adapta y
realiza aquellos proyectos que considera más oportunos, más necesarios o que de
alguna forma emanan también de la propia ciudadanía. Yo también, para
tranquilidad general, en esta ciudad hay muchas escuelas, hay muchos institutos
que están trabajando el tema de los libros de una forma interna. Las AMPAS, las
asociaciones de padres y madres, están trabajando este tema de una forma seria.
Cada uno de una forma y algunas escuelas, el otro día hacíamos una visita en un
instituto, y es cierto que quizás en algún AMPA necesitan pues un recurso que es
un cierto material escolar, en otras a lo mejor necesitan una pequeña partida para
comprar algunos libros, etc. Y en eso también para tranquilidad general, el
Ayuntamiento está dando soporte desde diferentes áreas. Desde el área de
Educación, desde el área de Serveis Socials, desde los concejalías de distrito en
algunos de esos proyectos. No voy a decir ahora que se está cubriendo el 100 %.
Seguro que hay más necesidad. Y que seguramente habrá que complementar.
Una cosa es eso, en el que podemos estar todos de acuerdo, y otra cosa muy
diferente es que se nos plantee una moción en el que se hable de un banco
general, en la que se hable de temas que no están tampoco cuantificados. Yo haría
una propuesta. Y es: a pesar de que ya nos hemos posicionado, de que ya hemos
rechazado el punto primero y segundo de la moción, yo hago la propuesta de que
se trabaje de una forma un poco más conjunta estos temas porqué en definitiva lo
que se pretende es que no haya ninguna familia que tenga dificultades en esta
ciudad, que se quede sin poder obtener lo básico para la educación infantil. Y
cuantifiquemos de qué estamos hablando. Porqué aquí… o sea a mí la
preocupación es que hoy acabamos de aprobar un presupuesto hace no sé cuanto
rato, hace tres horas, y en el que ya estamos introduciendo cuestiones que pueden
desequilibrarlo. Por tanto atención. Vamos a saber de qué estamos hablando y
ustedes dicen oiga esto con nada, esto se arregla. Si fuera con nada
posiblemente… bueno veamos.
Pero también tengamos todos claro, lo tengamos todo el mundo claro, que quien
tiene la competencia en este tema no es el Ayuntamiento. Y que tenemos que
también ser nosotros muy rigurosos a la hora de presentar nuevas propuestas que
corresponden a otras administraciones y que son allí donde deberíamos estar
reclamando esto y no en el Ayuntamiento de l‟Hospitalet. Por tanto Sres. de
Ciutadans y todo el mundo que ha votado a favor, hombre, que con el mismo
entusiasmo que el Sr. García defiende esta moción en el Ayuntamiento de
l‟Hospitalet, espero que sus representantes la defiendan y convenzan al resto de
diputats i diputades en el Parlament de Catalunya. Si fuera así no haría falta
aprobarla aquí. Bueno pues si lo han hecho. Supongo que habrán tenido poco éxito
por lo que parece. Bueno pues, bueno no tiren la toalla, busquen aliados en el
Parlament de Catalunya y vayamos a aprobar que realmente a quien le
corresponde haga lo que tiene que hacer.
Y en ese sentido lo digo por qué también hay otras mociones hoy en el Pleno que
son competencia de otra administración pero que al final si seguimos así
acabaremos autoimponiéndonos construir los hospitales, las escuelas, los centros
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de asistencia, etc. No, no, a ver, ya sé que estamos hablando. Es que aquí el
problema es que ustedes presentan los libros de texto. Los Sres. que tienen detrás
presentan un centro de día. Y mañana no sé si hay otro grupo parlamentario o
grupo municipal que nos presente hacer un hospital. A ver, acotémonos y seamos
rigurosos. Porqué al igual que… bueno en todo caso no me quiero adelantar y
tampoco me quiero extender.
Pero sí que hago la propuesta de que con serenidad y sin una moción encima de la
mesa se pueda abordar realmente los casos que puedan haber o que ustedes
puedan conocer, que a nosotros evidentemente ya nos llegan por la vía educativa o
por la vía de las AMPAS en las diferentes escuelas, para que podamos trabajar y
que no haya nadie, Sr. García no se preocupe que en esta ciudad no se preocupe
porqué al igual que decidimos ya hace mucho tiempo que complementaríamos todo
lo que fuera necesario y más, las becas de comedor para que en esta ciudad
ningún niño que lo necesite se quede sin alimentación, ya le digo hoy que ninguna
persona, ningún niño en esta ciudad se va a quedar sin estudiar por falta de no
tener el material adecuado. Por una vía o por otra.
Pero en todo caso no nos pongamos más presión de la que ya tenemos en una
competencia que no es municipal y que corresponde a otra administración.
Reclamemos ahí donde corresponda y dejemos de poner más presión sobre las
arcas municipales. Porqué luego usted con sus motivos y con sus razones nos pide
que bajemos los impuestos y nos pide a la vez de bajada de impuestos que
aumentemos el gasto y eso como antes le decía el Sr. Belver pues es complicado
luego de cuadrar. No, no, priorizamos eso no tenga ninguna duda. Pero priorizamos
aquello que la ley nos obliga, no aquello que le corresponde a otra administración y
que tenemos que hacer, en fin de complemento. En todo caso, quedaría aprobada
por tanto la número 31, quedarían aprobados los puntos 3 y 4 de la moción y
quedarían sin aprobar los puntos 1 y 2. Pasaríamos a las mociones d‟ICV-EUiAPirates-E.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 31 i 32; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 31.- PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN L‟HOSPITALET.

CONTRA LA

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
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representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 4 vots en
contra dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATENDIDO Que la contaminación acústica es una de las formas de la
contaminación atmosférica que puede afectar en mayor medida a la salud y el
bienestar de las personas. Diversos estudios han mostrado que no solo la
exposición a altas intensidades de ruido durante cortos periodos de tiempo produce
efectos en la salud, sino que tiempos prolongados a intensidades sonoras más
bajas tienen efectos similares, motivo por el cual las investigaciones sobre los
efectos nocivos a la salud del ruido se han extendido a la totalidad de los habitantes
de las ciudades. Diferentes estudios relacionan el ruido ambiente de tráfico urbano
con un aumento de la mortalidad en los mayores de 65 años por causas
circulatorias, respiratorias e incluso diabetes, destacando que el número de muertos
anuales atribuibles al ruido en ese grupo es similar e independiente al producido por
las partículas emitidas por los vehículos. Igualmente se ha analizado el impacto que
el ruido tiene sobre variables relacionadas con el parto, como un aumento de
prematuros, bajo peso al nacer e incluso mortalidad fetal. También se ha
constatado la incidencia del ruido en los ingresos hospitalarios urgentes tanto en
población general como infantil. Otros estudios relacionan el ruido con ansiedad y
depresión e incluso obesidad. El ruido produce en el organismo una sensación de
estrés o de defensa ante un ataque externo.
ATENDIDO que el ruido es un problema ambiental y, por tanto, representa un
problema de salud pública. La Comisión Europea de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha calculado que por culpa del ruido cada año los europeos pierden
1,6 millones de años de vida saludable, un cálculo que se realiza combinando los
años potenciales de vida perdidos por muertes prematuras y los años equivalentes
de vida saludable no disfrutados por tener un estado de salud deteriorado. Sólo en
España se calcula que al menos 9 millones de personas, un 20% de la población,
soportan niveles medios de 65 decibelios, el límite máximo aceptado por la OMS.
La contaminación acústica evidencia una nueva dimensión de la contaminación
producida por el tráfico, responsable del 80% del ruido en una gran ciudad,
añadiendo a los efectos en salud de la contaminación química tradicional la de este
contaminante físico.
ATENDIDO que según las conclusiones de estos estudios, la falta de una red de
medida de ruido en tiempo real en muchas ciudades españolas hace que sean muy
escasos los estudios que se realizan sobre este contaminante y sus efectos en
salud en nuestro país. Los mapas de ruido de 19 ciudades españolas reflejan que el
27,7% de la población soporta ruidos superiores a 65 dB(A), valor de protección a la
salud marcado por la Organización Mundial de la Salud. Los expertos destacan el
papel más activo que han de jugar las administraciones públicas. La propia Unión
Europea pide a los estados miembros un esfuerzo de sensibilización en esta
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materia, señalando que: “el ruido sigue siendo un problema medioambiental que
afecta prácticamente a todos los ciudadanos y que según las encuestas de opinión
pública es de capital importancia”. La dimensión del impacto de la contaminación
acústica sobre la salud del conjunto de los ciudadanos, similar al menos al de la
contaminación química, hace necesaria la adopción de medidas dirigidas a reducir
los niveles de exposición a este contaminante.
ATENDIDO Que el artículo 9 de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de Protección
contra la Contaminación Acústica, establece:
“ 1. Los ayuntamientos deben elaborar un mapa de capacidad acústica con los
niveles de inmisión de los emisores acústicos a que es aplicable la presente
Ley que estén incluidos en las zonas urbanas, los núcleos de población y, si
procede, las zonas del medio natural, a efectos de determinar la capacidad
acústica del territorio mediante el establecimiento de las zonas de
sensibilidad acústica en el ámbito del respectivo municipio. Las
disposiciones que se dicten para el desarrollo de la Ley deben establecer los
criterios para la elaboración de dichos mapas de capacidad acústica.
2…
3. El mapa de capacidad acústica incluye la siguiente información:
a) La inmisión al ruido calculada o medida.
b) Los modelos de cálculo utilizados.
c) Los datos de entrada para el cálculo de ruido.
d) La afectación de los sectores expuestos al ruido.
e) Las zonas de sensibilidad acústica atribuidas.
f) Los valores límite de inmisión y los valores de atención atribuidos a cada zona de
sensibilidad acústica.
4…
5. Los ayuntamientos deben aprobar el mapa de capacidad acústica, en el
plazo de tres años, a contar de la fecha de entrada en vigor de la presente
Ley, y dar traslado del mismo al Departamento de Medio Ambiente. Los
municipios de menos de mil habitantes pueden delegar la gestión directa de esta
competencia en el Consejo Comarcal o en otra entidad local supramunicipal. El
mapa de capacidad acústica sólo puede modificarse cuando se produzcan cambios
en el ordenamiento urbanístico o el planeamiento viario.
6. Los ciudadanos tienen derecho a acceder al mapa de capacidad acústica y
a recibir la información adecuada sobre las zonas de sensibilidad acústica,
las zonas de ruido y sus entornos, de acuerdo con la normativa reguladora de
acceso a la información en materia de medio ambiente.
7. Los instrumentos de planeamiento urbanístico deben tener en cuenta las
zonas de sensibilidad acústica definidas en los mapas de capacidad acústica
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de ámbito municipal y las normas para las nuevas construcciones en zonas
de ruido”.
Es especialmente relevante este punto 7º en relación con la información que se
detalla en el ATENDIDO siguiente.
ATENDIDO que de conformidad con la Disposición final quinta de la Ley 16/2002,
de 28 de junio, la entrada en vigor de la misma se produjo en fecha 3/7/2002. A
fecha de hoy (14 años después de la entrada en vigor de la Ley) el
Ayuntamiento de nuestra Ciudad no ha procedido a elaborar y aprobar el
Mapa de Capacidad Acústica de la Ciudad; en el que se recojan los niveles de
inmisión de los emisores acústicos, a efectos de determinar la capacidad acústica
del territorio mediante el establecimiento de las zonas de sensibilidad acústica en el
ámbito de nuestro municipio. Recordemos que Comisión Territorial de
Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona, en la sesión de 8 de julio
de 2016, ha procedido a la segunda aprobación inicial del Plan Director
Urbanístico (PDU) Granvia-Llobregat; Proyecto urbanístico que ordena un
espacio con una notoria presencia de hospitales que lo debería convertir en
una zona especialmente sensible.
VISTA La Disposición Transitoria Primera del Decreto 176/2009, de 10 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio,
de protección contra la contaminación acústica, y se adaptan sus anexos; que
establece: “ 1. Los ayuntamientos que, a la entrada en vigor del Reglamento,
dispongan de ordenanzas municipales de protección contra la contaminación
acústica, las deben adaptar a las normas que establece el Reglamento en el
plazo de dos años a partir de su entrada en vigor.
2. El departamento competente en materia de contaminación acústica debe prestar
a los ayuntamientos que lo soliciten el apoyo técnico, jurídico y administrativo
necesario para la elaboración de las ordenanzas.
3. Mientras no se produzca la adaptación de las ordenanzas prevista en el
apartado primero, son de aplicación directa las exigencias y los parámetros
establecidos en el Reglamento, siempre que éstos sean superiores a los
contenidos en las ordenanzas”.
ATENDIDO que la Ordenanza Municipal sobre Ruidos y Vibraciones, fue aprobada
definitivamente en el Plenario de este ayuntamiento de fecha 6/11/1998 y Publicada
en el BOP de Barcelona en fecha 17/12/1998.No consta información en la web
municipal de que se haya introducido modificación alguna en la O.M. de Ruidos y
Vibraciones de nuestra Ciudad.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciutadans, Partido de
la Ciudadanía, propone al Pleno del Ayuntamiento de l'Hospitalet la adopción de
los siguientes
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ACUERDOS:
PRIMERO.- INSTAR al Gobierno municipal a la elaboración del Anteproyecto de
una nueva Ordenanza de Ruidos y Vibraciones que se adapte a las previsiones de
la normativa vigente y que incorpore, como parte de la misma Ordenanza, el Mapa
de Capacidad Acústica, donde se establezcan los objetivos de calidad acústica en
nuestra Ciudad.
SEGUNDO.- TRASLADAR la presente moción al Departament de Territori i
Sostenibilitat (Direcció General de Qualitat Ambiental), a la Comisión Territorial de
Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona, al Consorcio para la Reforma de
la Granvia y a los Grupos Municipales del Consistorio.
MOCIÓ 32.- PARA GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS LIBROS
DE TEXTO EN CATALUÑA.
VISTO que La Constitución Española establece en su artículo 27.4 que: “La
enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo,
de Educación, recoge en el artículo 4.1 que la enseñanza básica es obligatoria y
gratuita para todas las personas y define en el artículo 3.3 que la educación
primaria y la educación secundaria constituyen la educación básica.
ATENDIDO que la Disposición Adicional Cuarta de la mencionada Ley Orgánica
señala, respecto a los libros de texto, que corresponde a los órganos de
coordinación didáctica de los centros públicos, en el ejercicio de la autonomía
pedagógica, adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse
en el desarrollo de las diversas enseñanzas, que deberán adaptarse al rigor
científico adecuado a las edades del alumnado y al currículo aprobado por cada
Administración Educativa.
ATENDIDO que el artículo 88.2 de la Ley Orgánica 3/2006 establece que las
Administraciones Educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para
hacer posible la gratuidad de la enseñanza básica. La mayoría de los países del
entorno europeo y numerosas Comunidades Autónomas han dispuesto diferentes
sistemas para hacer efectiva la gratuidad de los libros de texto. Las Asociaciones
de madres y padres han venido reclamando sistemáticamente en los últimos años
la gratuidad de los libros de texto.
ATENDIDO que la Ley de 12/2009 de 10 de Julio de Educación de Catalunya
establece en su artículo 5 que, son enseñanzas obligatorias, gratuitas y universales,
la educación primaria y la educación secundaria obligatoria.
En ese mismo sentido la Ley de Educación de Catalunya, en el artículo 50
establece que la Administración educativa debe garantizar los recursos públicos
para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y de las declaradas
gratuitas.
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ATENDIDO que la Ley de Educación de Catalunya entre los principios que rigen la
gestión de los recursos económicos del sistema educativo está el principio de
suficiencia y estabilidad presupuestaria, por el cual la Generalidad debe dotar al
sistema educativo de los recursos económicos necesarios para garantizar la
suficiencia económica derivada de la gratuidad de las enseñanzas a las que se
refiere el artículo 5.2, establecidos en la programación educativa, y para alcanzar
sus objetivos.
VISTO que entre los acuerdos programáticos del Pacto Local para la Educación de
l‟Hospitalet; se recoge: “18. Impulsar els projectes de socialització de llibres en el
conjunt de centres educatius”.
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 rebutjat l‟acord PRIMERO amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb
12 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 2 vots d‟abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
PRIMERO.- Que desde el Ayuntamiento de l‟Hospitalet de Llobregat, en tanto el
Gobierno de la Generalitat no aborde la financiación de los libros de texto y
materiales curriculares, se cree y ponga en marcha para el curso 2017-2018, en
coordinación con las AMPAS y direcciones de los centros públicos y
concertados de educación obligatoria, un banco de libros de texto con la
finalidad principal de conseguir el ahorro familiar en la compra de los libros, así
como una mayor sostenibilidad medioambiental dada la reutilización de los
mismos, respetando en todo caso la autonomía de los centros y poniendo en
valor el gasto en libros socializados que ya hayan podido realizar.
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b) Ha estat rebutjat l‟acord SEGUNDO amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 12 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots d‟abstenció dels representants
d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de l‟Hospitalet de Llobregat adopte los
acuerdos necesarios para garantizar que en la dotación presupuestaria para el
año 2017 se contemple la financiación para crear el banco público de libros de
texto, así como las ayudas necesarias para el alumnado de primero y segundo
de primaria, que utiliza libros no reutilizables. Igualmente, en dicha partida
debería incluirse el gasto en material escolar que es una parte sustancial de lo
que actualmente pagan las familias.
c) Ha estat aprovat l‟acord TERCERO amb 25 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2
vots d‟abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
TERCERO.- Instar al Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a que presente a
la mayor brevedad un programa de Gratuidad y préstamo de Libros de Texto
para la Educación Obligatoria en los centros educativos que incorpore:
- La creación de un banco de libros público, gestionado directamente por los
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centros educativos.
- La implantación progresiva del programa de gratuidad.
- Garantía de existencia de los créditos necesarios en los presupuestos
anuales de la Generalitat de Catalunya.
d) Ha estat aprovat l‟acord CUARTO amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; amb 2 vots en contra dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 2 vots d‟abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
CUARTO.- Que se dé traslado de los acuerdos de esta moción al Consell
Educatiu de l‟Hospitalet, AMPAs, Centros educativos públicos y concertados de
nuestro municipio, así como al Departament d‟Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya y a los Grupos municipales de este Consistorio.
Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
VISTO que La Constitución Española establece en su artículo 27.4 que: “La
enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo,
de Educación, recoge en el artículo 4.1 que la enseñanza básica es obligatoria y
gratuita para todas las personas y define en el artículo 3.3 que la educación
primaria y la educación secundaria constituyen la educación básica.
ATENDIDO que la Disposición Adicional Cuarta de la mencionada Ley Orgánica
señala, respecto a los libros de texto, que corresponde a los órganos de
coordinación didáctica de los centros públicos, en el ejercicio de la autonomía
pedagógica, adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse
en el desarrollo de las diversas enseñanzas, que deberán adaptarse al rigor
científico adecuado a las edades del alumnado y al currículo aprobado por cada
Administración Educativa.
ATENDIDO que el artículo 88.2 de la Ley Orgánica 3/2006 establece que las
Administraciones Educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para
hacer posible la gratuidad de la enseñanza básica. La mayoría de los países del
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entorno europeo y numerosas Comunidades Autónomas han dispuesto diferentes
sistemas para hacer efectiva la gratuidad de los libros de texto. Las Asociaciones
de madres y padres han venido reclamando sistemáticamente en los últimos años
la gratuidad de los libros de texto.
ATENDIDO que la Ley de 12/2009 de 10 de Julio de Educación de Catalunya
establece en su artículo 5 que, son enseñanzas obligatorias, gratuitas y universales,
la educación primaria y la educación secundaria obligatoria.
En ese mismo sentido la Ley de Educación de Catalunya, en el artículo 50
establece que la Administración educativa debe garantizar los recursos públicos
para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y de las declaradas
gratuitas.
ATENDIDO que la Ley de Educación de Catalunya entre los principios que rigen la
gestión de los recursos económicos del sistema educativo está el principio de
suficiencia y estabilidad presupuestaria, por el cual la Generalidad debe dotar al
sistema educativo de los recursos económicos necesarios para garantizar la
suficiencia económica derivada de la gratuidad de las enseñanzas a las que se
refiere el artículo 5.2, establecidos en la programación educativa, y para alcanzar
sus objetivos.
VISTO que entre los acuerdos programáticos del Pacto Local para la Educación de
l‟Hospitalet; se recoge: “18. Impulsar els projectes de socialització de llibres en el
conjunt de centres educatius”.
Por todo lo cual, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans, partido de la
Ciudadanía, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a que presente a la
mayor brevedad un programa de Gratuidad y préstamo de Libros de Texto para la
Educación Obligatoria en los centros educativos que incorpore:
La creación de un banco de libros público, gestionado directamente por los
centros educativos.
La implantación progresiva del programa de gratuidad.
Garantía de existencia de los créditos necesarios en los presupuestos
anuales de la Generalitat de Catalunya.
SEGUNDO.- Que se dé traslado de los acuerdos de esta moción al Consell
Educatiu de l‟Hospitalet, AMPAs, Centros educativos públicos y concertados de
nuestro municipio, así como al Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya y a los Grupos municipales de este Consistorio.
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INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA-PIRATES
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 33 i
34, es produeixen les intervencions següents:

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Presentaré la moció 33. Moció per a la implantació de l‟Urban Dog Nature.
En aquest moment la Sra. Carballeira dóna lectura als aspectes essencials de la
moció.

Essent les 21:09 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

Essent les 21:09 hores, abandona la sessió la Sra. Rocío Ramírez Pérez, regidora
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo presentaré la moció per bones pràctiques en la comunicació institucional. Primer
de tot, agrair les aportacions que ha fet el grup municipal de la CUP-PA, que les
hem incorporat en aquesta moció.
En aquest moment la Sra. González dóna lectura als aspectes essencials de la
moció.

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Bueno. Empezaré comentando esta última moción, de buenas prácticas
sobre la comunicación institucional. De primeras el título y la creación de un manual
de buenas prácticas en comunicación institucional me parecen correctos y me
parece una buena idea. El problema viene en el desarrollo de los acuerdos. Se
mezclan varios conceptos, se mezclan órganos, se mezcla la libertad de prensa, se
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mezcla la libertad de expresión de las entidades. Se mezclan una serie de
conceptos, órganos y herramientas que llevan a la confusión y que acabamos
precisamente si aprobamos acuerdos como el segundo, lo que estamos dando es
un uso político a la comunicación institucional, cuando no se trata de eso sino de
todo lo contrario, de regularlo.
Les pongo algunos ejemplos para que vean las cositas que me he ido encontrando.
El Plan de Comunicación Institucional que quieren desarrollar conjuntamente con
Consells que son de los medios, que no son institucionales, con la participación de
grupos municipales. Bueno es que el Plan de Comunicación Institucional en sí, va
vinculado a la acción de gobierno con lo cual es una herramienta del gobierno. El
acceso a las claves de las agencias, de libre acceso a los canales establecidos
de… todo eso no son herramientas ni de la oposición ni de gobierno. Son
herramientas del gabinete de comunicación del Ayuntamiento. Entonces creo que
hay muchas confusiones en algunos conceptos y todo esto me lleva a que la idea,
insisto en que es buena y votaría a favor de hacer un manual de buenas prácticas
de la comunicación pero todos estos conceptos desvirtúan la voluntad igual con la
que ustedes presentan esta moción, con lo cual tengo que votársela en contra.
Por otro lado, sobre la otra moción presentada, el Urban Dog Nature no es un
producto. Es una marca de un urinario canino. Existen varias en el mercado. Yo no
sé hasta qué punto es lícito o legal promocionar una en detrimento de otra. Les
habrá gustado más por lo que sea que la otra que hay en el mercado. No acabo de
entender porqué no hablar de urinarios caninos en vez de apostar por una marca
directamente. En la misma empresa, la misma web de Urban Dog Nature, hay
colgados informes y estudios que hablan pues de las pruebas piloto que ellos están
llevando a cabo que ni siquiera han acabado de desarrollar. Y están encontrando
problemas de salubridad porqué desprende amoniaco, problemas de olores, ciertos
problemas que ponen en duda que el sistema en sí, actualmente funcione. Más
adelante puede que sí pero actualmente lo veo bastante complejo. Por un lado.
Por otro el comportamiento canino de que los perritos: tienen que oler, tienen que
marcar, tienen que moverse, no es como nosotros que el baño está ahí y vamos.
Entonces es bastante difícil de implementar.
Sobre los otros acuerdos nada tienen que ver con el título de la moción pero quería
comentarles que las campañas para informar a los propietarios de animales, etc.
son un compromiso de protección animal que estamos desarrollando y que se están
haciendo varias cosas en esa línea. Por ejemplo, en el mes de julio se puso en
marcha el ciclo de conferencias, el ciclo de charlas perdón, “convivència
responsable”, con la colaboración de una veterinaria, que se da a pie de pipi-can y
se habla precisamente de eso, de convivencia responsable dentro de casa,
convivencia responsable fuera de casa y como quitarnos los dueños de perros un
poquito la estigmatización social que hay entorno por la problemática del abandono
de los excrementos de los animales en la calle. Se están haciendo también otro tipo
de actividades como el sábado 15 nos fuimos de paseada taller al rio con unos
educadores, que nos dan pues ciertas ayudas para el paseo del perro y luego
ciertos juegos también que poder hacer con el animal sin que este llegue a un
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grado de excitación como cuando lanzas la pelota que va cogiendo como ritmo el
animalillo y va excitándose. Son juegos más tranquilos.
Entonces yo por todo lo comentado anteriormente y que el tercer punto y el primer
punto se están llevando a cabo también tengo que votar en contra esta moción.
Gracias.
Essent les 21:19 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
En contra de las dos mociones.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Nosaltres votarem a favor de les dues mocions.
En relació a la implantació del Urban Dog Nature no sabem exactament si es tracta
d‟un... Vam estar intentant parlar amb el grup municipal de Canviem i creiem que no
era una marca comercial sinó que era un producte que comercialitzaven diverses
marques. Sigui com sigui, la proposta ens sembla bé. Si és una marca comercial
ens és igual si és una o una altra. El què ens sembla interessant és la proposta.
Per al nostre grup, aquest és un eix polític molt important, el respecte a la natura i el
repte de trobar alternatives sostenibles que millorin la convivència entre totes les
veïnes de la ciutat i també tenint en compte els animals que habiten el nostre
municipi. Aquesta mesura pot ser útil per millorar aquesta convivència i a més a
més, ofereix el valor afegit de la producció de compost per al seu ús als parcs i
jardins de la ciutat.
En la 34, les bones pràctiques de comunicació institucional, en primer lloc voldríem
agrair al grup municipal que proposa la moció el fet d‟haver posat sobre la taula el
tema de la comunicació institucional. Aquest no és un tema secundari per a
nosaltres. El relat d'una ciutat és part determinant de l'imaginari col·lectiu que
construeix la realitat que ens envolta.
La comunicació, i el relat que aquesta construeix, determina entre d‟altres qüestions
clau: com ens veiem totes i com ens veuen; el diagnòstic crític de l'activitat política
desenvolupada i també les decisions de futur de la ciutat, que entre totes volem
construir. Per aquest motiu, és imprescindible que l'exercici d'un privilegi com és
disposar de les eines de comunicació institucional de l‟Ajuntament, es realitzi amb la
màxima professionalitat, criteris d'objectivitat i amb la constant fiscalització dels
membres de l'oposició.
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Subscrivim el contingut d'aquesta moció i hem volgut afegir algun compromís més
concret dins de l'acord 2 de la mateixa. Compromisos que concreten una
observació i un punt de partida: la comunicació institucional i les eines de les quals
aquesta disposa, no són patrimoni de l'equip de Govern o del partit que ocupi
ocasionalment el poder. La comunicació institucional és de tota la corporació i més
important encara, de totes les veïnes de la ciutat, que es troben representades a
través dels grups polítics presents en aquest Ple.
Aquesta moció és un pas més, juntament amb la resta d‟iniciatives locals aprovades
respecte a la reformulació dels mitjans de comunicació públics de l‟Hospitalet de
Llobregat, orientades a obrir a la ciutadania els canals de comunicació i a
dinamitzar la participació, perquè el relat de ciutat no s'escrigui sempre amb la
mateixa ploma i des dels mateixos punts de vista. Sinó que es construeixi des dels
diversos, múltiples, contradictoris i complementaris relats que cada agent social,
col·lectiu i veïna té de l‟Hospitalet, la ciutat en la qual hi viu. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. En quant a la moció per a la implementació del Urban Dog Nature votarem a
favor. Creiem que és una moció que dintre de totes aquestes mocions que ja
portem a terme, en el tema sobretot del civisme, pot tirar endavant doncs aquesta
millora. Creiem fermament que aquestes situacions poden ajudar doncs a
desencallar tot aquest tema: el tema dels gossos, dels animals. Totes aquestes
coses, vull dir, crec que són positives. Nosaltres en fem bandera. No sabem si
aquesta és una gran mesura però entenem que totes aquestes mesures que vagin
encaminades a millorar el civisme, la neteja i totes aquestes coses són importants i
aquesta és una d‟elles.
En quant a la moció per a les bones pràctiques en la comunicació institucional
doncs aquí ja ho han dit diferents grups. Moltes vegades el que té el Govern de la
ciutat, o d‟altres institucions, pot caure en la temptació de comunicar des d‟una via
partidista. I amb aquesta mesura què intentem? Doncs que això no es produeixi,
mani qui mani, governi qui governi i per tant que es produeixin mesures, vull dir,
totalment transparents i totalment a l‟abast de la ciutadania perquè interpretin que
quan s‟estan fent accions de govern, és el Govern de la seva ciutat, és l‟Ajuntament
de la seva ciutat i per tant la marca del partit polític que governa no hi ha de ser en
cap moment.
Per tant són dues mocions que creiem que són molt de ciutat, molt per millorar
coses de la ciutat i les votem les dues a favor.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Sobre la moció 33 el grup d‟Esquerra Republicana votarà a favor. No donarem
més arguments que els que comentava la Júlia, que els subscrivim i creiem que
aquesta bona iniciativa, aquesta prova pilot doncs es pot implementar en aquesta
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ciutat i esperem a veure també com funciona i si es pot traslladar a diferents àmbits.
Sobre la moció de mitjans de comunicació també la votarem a favor. Bàsicament
moltes vegades crec que es confon comunicació de l‟Ajuntament amb partit i això jo
crec que és conseqüència moltes vegades d‟aquestes grans majories absolutes que
no se sap diferenciar el que acaba sent el partit polític al que acaba sent la
institució. A nosaltres ens preocupa quan hem vist a vegades alguns tuits que en
lloc de comunicar aspectes doncs d‟activitats s‟acaben fent doncs valoracions
doncs polítiques i en aquesta moció es recullen uns quants.
Per tant crec que és important que existeixi un manual de bones pràctiques a la
comunicació doncs local per tal de que no es produeixi aquesta confusió que moltes
vegades existeix entre el que és partit i el que és institució i que els mitjans, les
eines de comunicació, per exemple en aquesta ciutat encara no tenim ni twitter ni
facebook institucionals, tot i que es va aprovar el setembre del 2015, crec, una
moció per aquest Plenari, tot i que sabem que s‟ha contractat a una empresa
perquè faci un estudi però no sabem el resultats.
Per tant creiem que aquesta situacions que són anormals si ho comparem amb
altres ciutats doncs crec que han de ser corregides i aquest manual de bones
pràctiques de la comunicació local ha de ser un bon manual doncs per tal que sigui
garantit i desenvolupat independentment de qui governi aquesta ciutat en el present
o en un futur.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la 34 la votaremos a favor. Obviamente hay matizable algún
aspecto pero en líneas generales estamos completamente de acuerdo. Y en dotar
de mayor objetividad la comunicación institucional de este Ayuntamiento.
Respecto a la 33 nos abstendremos porqué creo que esta moción la valoramos
positivamente pero creemos que está incompleta porqué creo que hay aspectos
que no tiene en cuenta. Pensamos que en este tema hace falta un plan más
general. Entonces no solo poner acciones sino también de combatir las conductas
incívicas de los propietarios. Aquí para que todo funcione obviamente se debe
combatir tanto lo uno como lo otro. Independientemente de que se ponga en
marcha pues un programa piloto como éste. Desde nuestro grupo creemos que es
necesario pero que también son más necesarios pues el aprovechamiento al
máximo de los correcans que tenemos en la ciudad, y para que las mascotas y sus
dueños puedan disfrutar de ese espacio abierto y para que también los usuarios de
los parques pues puedan convivir con los dueños de perros.
Yo creo que, como he dicho antes, estamos abiertos y tenemos una actitud positiva
y vemos muy positiva la propuesta pero nos falta eso. Y nos falta la campaña de
civismo que vaya paralelamente con toda la implantación.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí. Nosotros votaremos favorablemente las dos mociones.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de la moció 33 posicionaré el meu grup i serà en
sentit negatiu perquè també tenim dubtes seriosos respecte de la legalitat, donat
que parlem d‟un producte molt específic. I per tant, en fi, l‟essència, en última
instància, ens pot sonar bé però evidentment no podem... ens hem d‟atendre
malauradament a la literalitat de la moció. Per tant el Plenari no pot ser l‟instrument,
o l‟òrgan millor dit, que atorgui o que determini quin producte en concret s‟ha
d‟utilitzar.
Ara bé, incorporem, prenem nota de la proposta que vostès fan. En fi, per no
reiterar també alguns arguments que ja s‟han dit, relatius a campanyes i demés,
però si afegir un altre element i és que s‟està treballant molt activament en una
ordenança específica respecte de la protecció i tinença d‟animals. I per tant al
voltant de tot això i d‟altres elements que l‟àrea d‟espai públic doncs està també
valorant, assajant, també incorporar aquest altre element com un més i per tant
d‟alguna manera, tot i votar en contra, si que d‟alguna manera l‟esperit de la
proposta estaria recollit.
Essent les 21:33 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Rocío Ramírez Pérez,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí. Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo em posicionaré sobre la moció de les bones
pràctiques de comunicació institucional.
Mirin, la moció està plena o d‟errors, sobretot en la part dispositiva que és en la que
teòricament es sustenta després la part resolutiva on fan les propostes o la presa
d‟acords. Per tant partint d‟aquesta base, partint de la base de que tot el que una
bona part del que expressen aquí o és un error o senzillament és fals, doncs
senzillament el que farem serà votar contràriament en aquesta moció. I votarem
contràriament i els diré algunes de les qüestions que vostès plantegen i que no són
així.
Per exemple vostès plantegen que, aquí a l‟Ajuntament, la difusió en xarxes socials
es fa a través de perfils polítics, que no hi ha perfils propis de l‟Ajuntament i que per
tant es fan des de perfils personals o com vostès diuen, qualifiquen de perfils
polítics. Hi ha entre twitter, facebook, youtube, vimeo, en el que és l‟Ajuntament i La
Farga, exactament 47. Ens poden semblar pocs. Però hi ha 47. Per tant, dir que no
hi ha em sembla que, com a mínim, com a mínim, és una errada. Tenim específics
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de cultura, el teatre Joventut, en diferents equipaments que programen, un munt
fins a arribar al número de 47.
Després plantegen algunes altres qüestions on suposo que veuen o intueixen o
plantegen d‟altres mitjans de comunicació referits a altres administracions. Però
clar, aquí quan ens diuen: no, és que miri, a més a més ho diuen vostès tal qual, la
comunicació, en aquest cas, es confon el partit del Govern amb el Govern i per tant
fan servir una cosa i una altra i posen una fotografia. I vostès, per exemple, en la
moció feien referència a això que és una publicació que va fer el PSC explicant,
donant a conèixer, l‟ampliació de Can Buxeres. I deien que aquesta, que sortia
evidentment amb el logo del PSC, que aquesta era la publicació institucional. No,
mirin, la publicació institucional era aquesta. I la que es va penjar a la xarxa era
aquesta. Jo no sé cap d‟aquestes dues en què s‟assembla a aquesta. Que aquesta
no es va penjar a la web de l‟Ajuntament, evidentment. Això va ser una eina del
partit que evidentment el partit que està en el Govern, en la seva tasca com a partit,
explica l‟acció de govern, faltaria més. Però ni utilitza les imatges, ni utilitza els
mateixos papers i per suposat, nosaltres no confonem les coses.
Però miri, quan vostès parlen de que les coses es fan d‟una determinada manera, o
que es falta a la veritat, o que es distorsiona en algun punt, diuen que distorsiona la
realitat. Això ja els hi he dit en algun Consell de Districte. Mirin, això és el que
vostès han anant repartint, han penjat a les xarxes i han anat repartint en el
Consells de Districte. Se‟n recorden que jo els hi deia i en algun Consell de Districte
els hi vaig dir: home, això no és Can Trabal, això és Arizona. Perquè això és una
composició que vostès han fet. Tant és així que també els hi dic, els reconec que
m‟han fet fer una tasca de recerca i m‟he anat al Google i he trobat el desert
d‟Arizona. És més verd del que vostès plantejaven de Can Trabal. I en el mateix
Google he tret la imatge actual de Can Trabal: vostès sí que distorsionen la realitat.
I ho fan intencionadament. Perquè saben perfectament el què estan fent.
A més a més, vostès quan plantegen aquí que diu: escolta, a més a més fixin-se
que vostès quan fan publicacions a més a més enganyen. I diuen, literalment: la
recent manipulació dels gràfics del Pla d‟Inversions Municipal de les pàgines 15 i
17. El Pla d‟Inversions Municipal té 8 pàgines i vostès han trobat una distorsió en
els gràfics de les pàgines 15 i 17. Que suposo que han confós el Pla d‟Inversions
amb el Pla d‟Actuació. Però és que en el Pla d‟Actuació en les pàgines 15 i 17 no hi
ha dos gràfics. Amb la qual cosa, clar, després tots votem a favor i tots estem
encantats d‟haver arribat fins aquí, però és que el que posen no és veritat. El que
posen no és veritat i aquesta vegada és fàcil perquè ja li dic el Pla d‟Inversions té 8
pàgines i vostès fan referència a les pàgines 15 i 17.
Després fan referència a que nosaltres fem servir això de manera partidista però
mirin, ara perquè vegin el nostre partidisme: un professional liberal, diguéssim, diu:
“estoy de enhorabuena, acabo de publicar mi nueva página web profesional y para
qué negarlo, también personal”. I des d‟un equipament municipal es diu:
“recomanació, arquitecte i creador audiovisual de l‟Hospitalet”. Saben de qui estic
parlant, oi? Des de Torre Barrina es fa publicitat de la web de l‟assessor del seu
grup. Això és discriminació del partit? Del partit del Govern. El 30 d‟agost del 2016.
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No era assessor. 30 d‟agost del 2016. Per tant, mirin, lliçons les justes. Lliçons les
justes.
Per tant com a partir d‟aquí de tot aquest enfilall de coses, casualitats i tal, al final
ens acaben dient: no, i anem a muntar una cosa on estigui el Consell Assessor i els
grups municipals. Mirin, en el Consell Assessor, miri si vostès confien en els
professionals que l‟únic grup que el seu representant en el Consell Assessor és un
periodista i no és el portaveu del grup, és el PSC. Perquè la resta de grups s‟han
nomenat a vostès. Fixin-se si confien en la professionalitat de la gent. Que
consideren que tots vostès, que cap dels que hi ha allà és periodista, estan en el
Consell Assessor. Per tant, perdó, té vostè raó. La CUP ha modificat el seu
representant. És l‟únic. Té raó. Sí, sí, perdó. Disculpes. La CUP originàriament
estava amb el Sr. Christian Giménez i posteriorment va incorporar a una periodista.
L‟únic. La CUP i el PSC. La resta, regidors. Per tant, mirin, lliçons les justes.
Vostès creuen que la pluralitat ve a partir d‟aquí, que la pluralitat és que el servei de
comunicació de la institució estigui al servei dels grups municipals? Això els hi
sembla objectivitat? Això els hi sembla no fer partidisme des d‟un servei municipal?
S‟imaginen que el grup municipal del PSC fes servir el servei de comunicació per a
la seva comunicació? Perquè vostès el que estan demanant és això: fer servir el
servei de comunicació des dels seus grups municipals. Doncs miri, això sí que ens
semblaria fer partidisme: destinar els recursos públics de tots, en allò que amb els
diners que aquesta institució, per tant els ciutadans donen als grups municipals. Si
vostès volen tenir accés a Europa Press, a EFE, a les agències, si volen tenir una
agenda amb els periodistes per poder-los trucar i que vinguin a les seves rodes de
premsa i als seus comunicats, escoltin: tenen mitjans, tenen recursos, tenen
personal, facin-ho.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Alguna aportació. Primer gràcies als grups que han votat a favor aquesta moció.
La moció de l‟Urban Dog Nature no parla tant del dispositiu, com ha entès el Sr.
Husillos, del nom del dispositiu sinó del tipus de dispositiu. En tot cas, celebrem que
es faci una revisió de l‟ordenança perquè considerem és molt necessària i sí que
també estem d‟acord en aquest cas amb el Partit Popular en que s‟ha de fer un
planejament general, com ja hem remarcat molts cops en aquest ajuntament, que
és una planificació global sobre la política animalista d‟aquesta ciutat. I esperem
que amb propostes com aquestes puguin ser recollides en aquest pla i per tal fer
més amena aquesta ciutat, tant pels animals com per a les persones.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Y sobre las buenas prácticas en la comunicación institucional. Evidentemente,
usted ha sacado una serie de panfletos que han salido, de documentos que han
salido y sí era del PSC, lo del parque de Can Buxeres. Pero es que es una
apropiación porqué el parque de Can Buxeres se ha hecho con dinero público de la
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ciudadanía. No es propiedad del Partido Socialista. Eso es lo que nosotros
estábamos diciendo: que uno no debe de apropiarse, como partido político, de todo
lo que se hace, digamos, para la ciudadanía y con dinero público. Eso de entrada.
Y luego después usted… yo sabía que me iba a sacar lo de Arizona porqué lo ha
estado paseando por todos los Consells de Districte, pero es que mire, esto
también es… seguramente no es que sea Arizona, es que hay momentos, digamos
que la zona agrícola es de este color. Y cuando se hace, se buscó de alguna
manera para hacer todo ese dispositivo, justamente en ese momento estaba de ese
color, igual que supone cuando hizo la foto la persona, digamos, del diario.
Y evidentemente que sí, que queremos tener acceso, todas las herramientas
porqué, vuelvo a repetir, son públicas. Y tenemos derecho como cualquier, como
ustedes, que han sido escogidos por la ciudadanía, nosotros también. Y
representamos a personas. Y representamos un proyecto y un programa de ciudad.
Y consideramos que es necesario y es importante que tengamos acceso también a
todo eso. Y que haya unas buenas prácticas y que no… hay una delgada línea que
se cruza muchas veces sin darse cuenta, que es, digamos lo que es el partido y lo
que es la acción de gobierno. Y lo que es la institución como tal. Y precisamente
este manual lo que quiere evitar es todo eso, Sr. Belver. Ni más ni menos.
Y lo de Torre Barrina y Fran, primera noticia. Me parece que nosotros no teníamos
ni idea de que Torre Barrina estaba haciendo esa promoción. Debe de ser que
tenemos un estupendísimo coordinador.
A continuació el Sr. José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia, obre un segon
torn d’intervencions dels grups polítics municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Hombre no, no pensaba yo intervenir porqué ya había votado a favor y digo para
qué vamos a entrar en más debate. Pero claro oigo cosas que a veces molestan.
Yo no sé porqué un manual de buenas prácticas para… debe molestar. Yo creo que
el Gobierno debería estar satisfecho con eso y decir oye yo estoy encantado. ¿Por
qué no? ¿Por qué no vamos a tener un manual de buenas prácticas? Lo dice la
palabra misma: buenas prácticas.
¿Y sabe usted porqué a veces hay que poner énfasis en estas cuestiones? Porqué
a veces uno se siente mal viendo por ejemplo: el diario de l‟Hospitalet por poner un
ejemplo. Esto a veces parece el álbum de fotos de la Sra. Núria Marín. No le quepa
la menor duda. Y explican ustedes todas las cosas que evidentemente hay que
comunicar, que hay que decir a la gente los proyectos que se hacen, de acuerdo.
Pero echamos en falta que salvo la columnita ésta que nos permiten ustedes ahí
con muy pocos caracteres, que podemos decir hola y adiós, pues no tenemos
tampoco mucho dónde explicar cosas.
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No se trata de explicar cosas de partido, sino de proyectos que de alguna manera
nos gustaría que el Ayuntamiento “engegara” y tirara para adelante y de cosas que
hacemos conjuntamente y propuestas que nosotros hemos hecho y que hemos
dejado. Pero ustedes sí lo hacen. Y hacen hasta el punto de que aburren a los
indios. Porqué vamos, el álbum de fotos de la Sra. Núria Marín es absolutamente
refutable que existe.
Y eso es lo que nosotros entendemos que se hace un uso abusivo. Claro, ustedes
son Gobierno. Evidentemente. Pero se hace mucha prédica partidista desde ahí.
Mucha. Porqué ustedes no dejan de ser, evidentemente, pues lo que son, y
evidentemente venden su producto. Y algunas cosas tienen toda la legitimidad del
mundo para venderlas cuando se habla de ciudad. Pero traspasan eso.
Demasiadas fotos. Y en cambio la oposición pues no tiene derecho a decir ni pío.
Nos vemos en muy pocos sitios.
Por lo tanto, un código y un manual de buenas prácticas no tienen que molestar a
nadie, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí. Jo només per acabar.
Mire esto es falsificación de un documento público. Porqué esta foto está sacada de
un documento oficial. Y ustedes hacen esta. Han cambiado todo el verde por el gris.
¿Eso también fue casualidad el día de la foto? Supongo que no, ¿verdad? Vale,
pues ya está.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Es que parece ser que solamente es importante sacar esas cosas. El otro día, yo
de verdad Sr. Belver, els Consells de Districte cuando usted solamente nos ponía
en evidencia porqué decía que esto era Arizona, oiga, la verdad, no creo que sea
esto lo más importante, el color de las cosas, sino precisamente el fondo de la
cuestión.

SRA. ALCALDESSA
S‟ha finalitzat el debat. Per tant la número 33 ha quedat rebutjada. La número 34
queda, per tant, aprovada.
Per tant, passem a les següents mocions que són les presentades pel Partit
Popular.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 33 i 34; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 33.-

PER A LA IMPLANTACIÓ DE L‟URBAN DOG NATURE.

Ha estat rebutjada amb 12 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 11 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
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.

MOCIÓ 34.- PER
INSTITUCIONAL.

BONES

PRÀCTIQUES

EN

LA

COMUNICACIÓ

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d‟ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que La comunicació corporativa configura la projecció social d'una institució i
resulta clau per determinar l'èxit o fracàs de totes i cadascuna de les seves
iniciatives. Per això, és vital desenvolupar i definir polítiques de comunicació
eficaces i ben orientades, capaces de resultar efectives, contribuint a un millor
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coneixement i valoració de la institució per part de la societat.
Atès que el dret a la informació veraç és un dret constitucional. Segons s‟indica al
Capítol segon de Drets i Llibertats, Secció 1a. Dels drets fonamentals i de les
llibertats públiques, article 20 “Es reconeixen i protegeixen els drets: A comunicar o
rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió”.
Atès que la comunicació interna i externa del consistori i dels seus organismes
dependents ha de tenir en compte l'impacte de les noves tecnologies i la variació en
els hàbits de consum informatiu de la majoria de la ciutadania. Ja que no es pot
obviar que les noves tecnologies, en permanent evolució, han alterat de manera
radical i constant la forma en la qual ens comuniquem, qüestionant l'hegemonia
dels mitjans de comunicació tradicionals, que avui han de conviure i adaptar-se als
nous canals d'informació nascuts en l'entorn digital que guanyen cada dia un major
nombre d'usuaris.
Atès que els mitjans de comunicació tradicionals, com la TDT i la ràdio FM, tenen
una importància cabdal en la comunicació institucional del nostre país, i més
concretament entre la ciutadania del municipi de L‟Hospitalet de Llobregat.
Atès que actualment la comunicació institucional no té un manual de bones
pràctiques consensuat per tots els grups polítics del consistori, que representen
diferents sensibilitats polítiques de la ciutadania de L‟Hospitalet de Llobregat.
Atès que actualment la comunicació institucional externa de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat a les xarxes socials es realitza a través de perfils polítics
i/o amb un marcat posicionament polític afí al partit majoritari del govern.
Atès que es va aprovar una moció per la creació dels perfils socials propis de
l‟Ajuntament i que no s‟han portat a terme els acords allà recollits.
Atès que la prudència és un principi fonamental en la negociació i la comunicació
pública.
Atès que l‟Ajuntament és una representació plural de la ciutadania, més enllà del
govern puntual i que totes les sensibilitats han de tenir veu i representació en la
comunicació externa del consistori.
Atès que ja són massa les ocasions en què el govern municipal fa un ús partidista
dels actes de ciutat, avantposant els interessos i la marca del seu partit a l‟interès i
el respecte per les institucions plurals a les quals haurien de representar.
Atès que és poc ètic transformar actes de ciutat com La nit dels esports, la
presentació de la infraestructura de suport als refugiats (SOS LH Ajuda al refugiat) o
la presentació del manifest per l‟educació, entre d‟altres, en mítings polítics i
propagandístics del govern actual de la ciutat.
Atès que les males pràctiques també afecten les comunicacions institucionals
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públiques, com a les eleccions municipals de l‟any 2015 quan els telèfons
d‟informació municipal es van publicar en flyers propagandístics partidistes sota el
lema de campanya del PSC “Estem amb la Núria” com si fos un servei del PSC i no
un servei municipal.
Atès que en la comunicació pública de la inauguració de l‟ampliació del parc de Can
Boixeres els flyers informatius que publicitaven l‟acte no comptaven amb el logo de
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat però sí la del logo del PSC. Sent les obres
del parc de Can Boixeres, ens agradin més o menys, s‟han pagat amb diners
públics, de tota la ciutadania i per tant fer un ús partidista.

Atès que la prudència ha de ser fonamental per evitar desil·lusió o manca de
confiança de la ciutadania envers la comunicació institucional. És una
irresponsabilitat que es llencin grans titulars polítics que després queden en no res,
com ha passat freqüentment a la nostra ciutat com amb la nau Ivanow i l‟edifici, les
multes a entitats bancaries que tinguin pisos buits, o amb el suposat acord amb el
Cirque du soleil, entre d‟altres. La informació institucional ha de ser veraç i sòlida, ja
que vendre en titulars projectes o idees en negociació com a fites assolides genera
manca de confiança de la ciutadania vers el consistori i pot influir negativament en
les negociacions.
Atès que la comunicació institucional intern és fonamental pel bon funcionament del
consistori, necessitem establir mecanismes de bones pràctiques. Hem d‟evitar
situacions poc clares com pot ser la convocatòria de rodes de premsa per part del
govern a les que es convida a participar als grups polítics sense abans ser
informats dels acords o fets que es volen donar a conèixer a la premsa.
Atès que la informació institucional ha de ser veraç i rigorosa, necessitem eines per
garantir les bones pràctiques per evitar casos com la recent manipulació dels
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gràfics del Pla d‟inversions Municipal a les pàgines 15 i 17.
Atès que ja són massa els casos de missatges i publicacions de perfils socials
municipals amb contingut polític partidista, siguin missatges o retwits, arribant inclús
a discriminar per ideologia política.

Atès que els representants polítics tenim la responsabilitat i el deure de vetllar pel
respecte a les institucions públiques i als drets a la comunicació veraç i plural.
Per tot això, el grup municipal d‟ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al ple de
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Desenvolupar i aplicar, amb la participació de tots els grups municipals,
del Consell Consell Consultiu i Assessor i del Consell Executiu i de Programació
dels Mitjans de Comunicació de l‟Hospitalet, un “manual de bones pràctiques a la
comunicació institucional interna i externa” i un “pla de comunicació institucional”
amb els objectius de dotar a la comunicació de pluralitat i veracitat i fer dels
departaments municipals corresponents veritables eines al servei de tots i totes les
representants de la ciutadania. El “manual de bones pràctiques” i el “pla de
comunicació” es finalitzaran en un període màxim de 4 i 6 mesos respectivament
des de l‟aprovació d‟aquest acord.
SEGON.- Facilitar les eines de comunicació de les que disposa aquest ajuntament
en igualtat de condicions per tots i totes els representants de la ciutadania. Donant
així als grups polítics municipals les claus d‟accés a les agències de noticies
contractades pel gabinet de premsa (EFE, Europa Press...) i dels sistemes de
medició estadística de les audiències de la web municipal i els mitjans de
comunicació públics . També, el lliure accés per fer ús dels canals establerts per
aquesta institució amb la premsa, per tal de difondre via mail convocatòries de
premsa a petició dels grups polítics o per ús de sales de reunions amb els adients
mitjans tècnics (micròfons...). Rebre a l‟adreça de mail de cadascun dels grups
polítics totes les notes de premsa/comunicats que surtin del gabinet de
comunicació, tots els possibles informes i estudis sobre opinió pública o condicions
de vida a l‟Hospitalet encarregats o que arribin a la institució des d‟altres
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organismes com universitats, centres d‟estudi, entitats o altres institucions.
Permetre que els grups municipals consultin dades tècniques i informació
mitjançant el gabinet de comunicació com a eina rapida i funcional d‟accés a la
mateixa informació pública de la que disposa la premsa al municipi.
TERCER.- Establir i desenvolupar mecanismes de participació que s‟incorporin al
“Manual de bones pràctiques a la comunicació institucional interna i externa” i al
“pla de comunicació municipal” per fer que la web municipal http://www.l-h.cat sigui
reflex de l‟activitat municipal de tots els grups polítics i entitats de la ciutat, amb
informació plural i contrastable i no amb articles amb informació parcial. Que els
partits polítics, entitats i la ciutadania puguin proposar temes i articles a l‟apartat de
noticies de la web municipal.
QUART.- Assumir el compromís, i que així quedi reflectit en el “Manual de bones
pràctiques a la comunicació institucional interna i externa”, de defensar i mantenir la
independència política dels actes públics realitzats tant per les mateixes institucions
com per les diferents entitats de la ciutat per evitar la seva utilització partidista, per
poder incloure les diferents sensibilitats polítiques i no desvirtuar la finalitat primera
dels actes amb finalitat de profit polític.
CINQUÈ.- Crear perfils propis de l‟Ajuntament a les principals xarxes socials. Els
perfils hauran de ser verificats per garantir la seva oficialitat. Les publicacions en
aquest perfil hauran de complir amb els acords del “Manual de bones pràctiques a
la comunicació institucional interna i externa” i el “pla de comunicació institucional” i
que garanteixin la pluralitat i veracitat de la informació institucional. Els perfils
socials hauran d‟estar en funcionament en un període màxim de 2 mesos des de
l‟aprovació d‟aquest acord.
SISÈ.- Garantir l‟accés a la informació de la ciutadania amb uns mitjans de
comunicació públics de qualitat i plurals executant, sense més retards, la moció per
la reformulació dels mitjans de comunicació Locals de L‟Hospitalet de Llobregat,
aprovada pel ple municipal del 27 d‟octubre de 2015 i en concret en el seu punt
cinquè “Procedir a la reobertura de Ràdio l’Hospitalet i dotar-la de totes les eines i
recursos suficients perquè sigui un referent de la informació de les temàtiques
d’àmbit local”. Incorporant la partida pressupostaria necessària als pressupostos de
2017 per portar endavant aquesta fita durant la primera meitat de l‟any 2017.
SETÈ.-Donar trasllat al gabinet de premsa de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de
Llobregat, l‟empresa municipal la Farga, als mitjans de comunicació locals, a les
associacions de veïns i a les entitats de la ciutat.
PARTIT POPULAR
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 35 i 36, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Sí. Per a la presentació, Sr. Martín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Bien. Respecto a la 35, por todos es conocido el
progresivo envejecimiento de la población y la necesidad de invertir en el colectivo
de gent gran. L‟Hospitalet es una ciudad urbana y se requiere una especial atención
a la accesibilidad y a la mejora de movilidad en toda la ciudad. También
garantizando a las personas con una edad avanzada que no tengan que realizar
grandes desplazamientos para poder disfrutar de servicios públicos. Los centros de
día son equipamientos diurnos de atención socio-sanitaria donde las personas
mayores con algún grado de deterioro físico, cognitivo, discapacidad sensorial o de
movilidad reciben atención especializada con una finalidad, tanto preventiva como
rehabilitadora.
La misión principal de estos centros es proporcionar a las personas mayores un
apoyo técnico y especializado, en un horario diurno para que puedan desarrollar
con mayor autonomía su actividad y su vida cotidiana. Facilitar un entorno
preventivo, mantener o recuperar la autonomía de una persona mayor, ofrecer una
atención integral y personalizada o posibilitar que continúen viviendo en su
domicilio.
Por todo ello, creemos y es imprescindible que zonas o barrios como el Gornal
reciban este tipo de atenciones y sus vecinos tengan los mismos servicios que el
resto de barrios de la ciudad y por tanto dispongan de su propio centro de día.
En anteriores legislaturas ya se puso este tema de manifiesto y desde nuestro
grupo municipal sabemos que este Ayuntamiento no tiene la competencia directa
para poder construirlo y gestionar el centro, pero sí puede, como lo han hecho otros
municipios de Cataluña, llegar a acuerdos con la Generalitat en el marco de un
convenio de colaboración.
Somos muy conscientes que la atención a las personas mayores debe de ser una
prioridad y por esa razón entendemos que si hay una voluntad, una voluntad firme y
política, de tener un centro de día en el Gornal, éste llegará a ser una realidad.
Respecto a la 36, esta moción lo que queremos poner de manifiesto es que la
ciudad no puede seguir cómo está actualmente con una sensación, como tienen
sus ciudadanos, de sucia y dejada. No podemos seguir mirando a otro lado
mientras cucarachas y ratas cada año invaden nuestras calles. De hecho, cada
verano tenemos los vecinos de la ciudad que estar esquivando en todas las zonas
de la ciudad, en todo Hospitalet, las cucarachas. Inclusive en la Gran Vía y en la
plaza Europa, que es el centro VIP de la ciudad para ustedes.
Por ello desde nuestro grupo municipal ya en diciembre del 2015, como en
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septiembre del 2016, hemos preguntado al Gobierno sobre esta problemática y la
respuesta siempre son las mismas. Muchas acciones pero lamentablemente han
sido poco efectivas. La verdad es que las zonas de la ciudad, la mayoría de barrios
siguen siendo sucios, sigue habiendo cucarachas y las medidas de choque al final
solo han sido un parche. La ciudad necesita acciones continuadas en el tiempo y un
incremento en la frecuencia de paso de los equipos de limpieza y en el civismo de
los vecinos. Solo hace falta que el Gobierno municipal pregunte a vecinos de
cualquier zona de nuestra ciudad y en especial, Gornal, Florida o Torrassa, cómo
sufren a diario las limitaciones en los servicios municipales de limpieza.
Por lo tanto, creemos y desde el Partido Popular proponemos realizar un estudio
para detectar los principales focos, incrementar las acciones y la colaboración con
las asociaciones de vecinos, para responsabilizar también a los ciudadanos de la
limpieza de nuestras calles. Iniciar campañas de civismo en colaboración también
con las asociaciones de vecinos y modificar y ampliar la frecuencia de paso, si es
posible o su estudio, de los equipos de limpieza para así mejorar la limpieza en
estas zonas.
Creemos que es un acuerdo plenamente asumible por este Gobierno municipal y
por toda la corporación. Por ello solicitamos que este Ayuntamiento dé un paso al
frente en un problema que se ha convertido en endémico en la ciudad.

Essent les 21:48 hores, abandona la sessió el Sr. Jesús Amadeo Martín González,
regidor del grup polític municipal de Ciutadans.

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.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. De la moció 35 votaré en contra y de la 36, votaré a favor porqué no se
vaya a decir que voto en contra de la limpieza, Sr. Hermosín, pero en la respuesta
que se le dio el 16 de septiembre se le explicó absolutamente todo lo contrario a lo
que acaba usted de comentar.
Los nuevos métodos que han llegado a la ciudad y que estamos trabajando y que
resultan eficientes: el número de intervenciones realizadas, la continuidad de esas
acciones, de ese plan, no de choque, sino plan continuado de actuación, las
reuniones conjuntas y periódicas del equipo de salud ambiental con la empresa que
se encarga de hacer todo esto tipo de actuaciones.
Precisamente porqué pedir un estudio está muy bien y te da la realidad de una
situación actual pero es que estamos hablando de seres vivos que se mueven con
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lo cual en dos meses el estudio ya no te sirve de nada porqué la película ya es otra.
Entendiendo que lo que pide pues el estudio, trabajar con comunidades de vecinos,
realmente este verano ha sido un éxito la participación y la colaboración de los
vecinos.
De las entidades de vecinos también y yo especialmente agradecer el trabajo de la
asociación de vecinos del Gornal porqué la verdad que nos facilitan muchísimo la
tarea de localización, de tratamiento y no solo a salud ambiental sino me consta
que en diferentes áreas del Ayuntamiento y bueno no obstante como el trabajo que
usted propone ya es algo que se está haciendo y que vamos a continuar haciendo
pues a favor.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Respecto a la moción 35 para solicitar la construcción y puesta en marcha de un
centro de día en el barrio del Gornal, le agradecemos el esfuerzo del cambio en la
moción pero al final en el tercer acuerdo lo que vienen ustedes a decir, que más allá
de lo que se hable con la Generalitat, y haga lo que se haga, que antes de finalizar
el mandato se construya.
Entonces al final es que no tenemos competencia para ello. No podemos, ni como
Gobierno ni como Ayuntamiento, construir un centro de día porqué no tenemos la
competencia para hacerlo. Lo cual pues votaremos, en esta moción votaremos en
contra.
La moción para reclamar la mejora de la limpieza en l‟Hospitalet, a favor.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. En relació a la moció 36, perdó 35, per sol·licitar la construcció i posada en
marxa d‟un centre de dia al barri del Gornal. Votarem per separat els acords.
Sense que serveixi de precedent, aquesta moció del PP, en la seva part expositiva
inclou algunes veritats:
En primer lloc, L‟Hospitalet encara uns anys en el que la seva població es veurà
clarament envellida. Veritat.
I en segon lloc, existeix una falta d'equipaments i residències per atendre l'actual i
creixent demanda de gent gran. Veritat també. Un parell.
Dit tot això, no coincidim en com el PP pretén que es dugui a terme aquest
equipament concret. És a dir, podem compartir la inquietud de voler oferir més
instal·lacions destinades a la cura i atenció de la gent gran, i podem coincidir també
en què el Gornal és un dels barris amb major necessitat referent a això, encara que
no sigui l'únic segurament, però resulta irònic que sigui el PP el que presenti
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aquesta moció, sent el mateix partit polític que va impulsar la llei que, precisament,
impedeix que l'administració més propera a la gent, l'administració local que
representen els ajuntaments, pugui donar resposta a aquestes necessitats. No
entenem, com han impulsat l‟ARSAL, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l‟Administració Local, i, al mateix temps, pretenen que sigui aquest Ajuntament el
que lideri la construcció d'aquest equipament per a la gent gran. Força contradictori.
El nostre grup està a favor que l'administració local sigui l'eix de les polítiques de
benestar i ens agradaria que també fos qui gestionés aquesta instal·lació en el
moment, si s‟acabés fent.
Recordin que són vostès mateixes, el Partit Popular, les que obliguen als
ajuntaments a gastar-se els romanents pressupostaris, per exemple, en temes
financerament sostenibles i no deixen que els ajuntaments siguin autònoms i
decideixin sobiranament on volen invertir els seus recursos. Per tant, seria
interessant que es plantegessin si no seria més fàcil i coherent derogar l'ARSAL
que fer aquestes demandes que fan?
Bé. Votarem a favor dels dos primers acords perquè entenem que és interessant
que aquest tema entri dins de la comissió bilateral i voldríem un aclariment per
saber què votem en el tercer, perquè no acabem d‟entendre que és el què
proposen, en relació al procediment que contemplen per tal que el Govern de la
ciutat pugui complir el tercer acord, sense desobeir la llei de racionalització de
l‟administració local. No acabem d‟entendre. Nosaltres apostem per la
desobediència, això tingui-ho vostè claríssim, en favor sempre de les classes
populars, vostès també aposten per això? Per saber-ho. Per saber què votem. De
veritat és que no acabem de saber què votar en aquest punt. Sinó ens aclareixen
aquest punt segurament ens abstindrem perquè no acabem d‟entendre com volen
portar a terme aquest tercer acord.
I la següent, la 36, també la votarem els acords per separat, la millora en la neteja
de l‟Hospitalet.
Segurament la
reiterativa amb
mandat, és la
d‟octubre, amb
integral.

resposta més clara i ràpida a la presentació d‟aquesta moció,
d‟altres mocions amb contingut similar durant el que portem de
publicació d‟una notícia al Digital de L‟Hospitalet, el passat 21
el titular: Es posa en marxa un nou servei de neteja d'intervenció

Ara fa 13 mesos, aquest Ple d‟octubre, fa 13 mesos, el Ple de l‟Ajuntament
aprovava una moció que incloïa un acord per a la realització d‟un estudi del cost de
la municipalització del servei de la neteja, a L‟Hospitalet. Més d‟un any després,
encara esperem notícies sobre la realització d‟aquest estudi i els seus resultats.
Des d‟aquest grup municipal, considerem clau el compliment d‟aquest acord del Ple,
per tal d‟engegar tot un debat a la ciutat sobre el model de gestió dels serveis
públics bàsics, en general, i en particular sobre el servei de neteja viària, la recollida
de residus i la gestió de la deixalleria. Actual contracte amb Fomento. Aprofitem per
pregar al Govern que informi al Ple, ja ens han dit alguna cosa al principi des del
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grup municipal d‟Esquerra Republicana de l‟estat d‟aquesta qüestió, més d‟un any
després de l‟adopció d‟aquest acord.
El passat mes de setembre, per informació també, l‟Ajuntament de Castelldefels
començava el procediment per la municipalització del servei de neteja, recollida de
residus i deixalleria.
I declarava públicament i crec que és interessant perquè això es va parlar en una
reunió amb els portaveus dels grups municipals, on es va fer al·lusió a aquest tema
específicament. Declarava el Govern de Castelldefels: Pel que fa a la viabilitat
econòmica, l'estudi ha tingut en compte la facturació dels serveis a l'Ajuntament, les
despeses de personal, les inversions en equipament i maquinària i els costos de
finançament, les despeses de funcionament i les despeses generals. En aquest
cas, la facturació del servei a l'Ajuntament estaria exempta d'IVA, això suposaria un
estalvi d'uns 3 milions en 10 anys, en el supòsit que el servei es mantingui en el
volum de costos d'explotació actuals i que la inversió inicial rondi els 7 milions i, per
altra banda, del benefici industrial d'un 4%.
Es posava en dubte en aquella reunió si en el moment que es pogués gestionar
públicament des del propi Ajuntament es pogués gestionar el servei si podria estar
exempt o no d‟IVA. Això és el què declara el Govern de Castelldefels.
Votarem a favor dels acords 1r, 4rt i 5è. I ens abstindrem a la resta. Reiterant per
part nostra la necessitat de posar en crisi l‟actual contracte de neteja viària i el
necessari replantejament de la titularitat de la gestió. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. En quant a la moció per construir un centre de dia al barri del Gornal, nosaltres
veiem molt bé el tema però també tenim aquests dubtes existencials que ja han
manifestat les altres formacions polítiques. I és de que tot això que insta la
Generalitat per intentar arribar a un acord que suposaria, o suposo sinó vaig
equivocat, la cessió d‟un terreny, una sèrie de coses. La construcció per part de la
Generalitat. Un projecte, això necessita un temps. I aquí es demanen coses com la
construcció abans de que finalitzi el mandat. Jo crec que això no és assumible.
Tot i així nosaltres votarem a favor del primer i segon acord i ens abstindrem del
tercer. Perquè entenem que, vull dir, que el què s‟ha de fer és, torno a repetir,
arribar a un acord amb la Generalitat. Hi estic totalment d‟acord, però hem d‟arribar
a un acord en el qual aquest acord sigui possible: cessió de terrenys, els permisos
corresponents i això jo veig, o sigui, en l‟hipotètic cas que encara tinguéssim els
diners, ja ho veig difícil que això es pogués complir en un mandat amb tanta
celeritat. Però tot i així, torno a repetir, votarem a favor dels dos primers acords i
ens abstindrem del tercer.
En quant a la moció que presenta el partit Popular sobre la millora de la neteja a
l‟Hospitalet. Jo crec que ja en portem 100 de mocions. Si no és la 100 potser em
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posaré a comptar-les perquè entre tots... nosaltres, jo crec que si alguna cosa
queda clara en aquest Ple és que una de les coses que ens preocupa a tots és la
neteja. I això deu significar alguna cosa. Deu significar que a pesar de tenir una
contracta de neteja que ens costa molts diners, alguna cosa no funciona bé. I el què
crec és que... bé la votarem a favor perquè el què creiem és que l‟Ajuntament
necessita una millora de la neteja a tots els barris.
I que moltes vegades, i jo sé que ara el Sr. Pepe Castro m‟està apuntant i em
contestarà i tal i estic convençut de que fan milions d‟accions, si és que no ho
dubto, però és clar hi ha una cosa que a vegades hi ha realitats que són molt
tossudes i és el què tu veus quan et passeges pels barris. I aleshores per més que
et diguin una cosa, jo sóc creient, jo veig el contrari i llavors, clar a veure, no veig el
què em volen dir que estan fent. I torno a repetir, no dubto ni de la inversió, abans
he aprovat, he votat a favor per millorar, invertir uns diners i tal, però clar és que el
que acabem... els ciutadans de l‟Hospitalet volen veure resultats i volen veure que
la ciutat està neta. Que estan orgullosos de tenir una ciutat neta, barri a barri i és el
que no estem contents.
I jo crec que tantes mocions sobre la neteja, deu ser producte doncs d‟això: tenim
unes ganes tremendes de veure una ciutat neta. Que segurament passa perquè
sigui una ciutat primordialment cívica. Jo crec que fallen les dues coses, o sigui
sempre he dit i vull matissar que la culpa de certes coses no és de l‟Ajuntament ni
de l‟equip de Govern, ni molt menys. L‟Ajuntament ha de gestionar el gran tant per
cent elevat d‟incivisme que hi ha. El què passa és que aquesta gestió, pels motius
que siguin, per la seva dificultat, per moltes coses, el què veu la gent és el contrari
del que moltes vegades s‟expressa aquí.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí. Sobre la moció per reclamar una millora de la neteja a l‟Hospitalet, des
d‟Esquerra votarem a favor. La neteja és un tema que ens preocupa, com a molts
veïns i veïnes dels nostres barris i per això ja vam presentar ara fa un any, al
setembre del 2015, una moció per desenvolupar un pla de mesures urgents per
millorar la neteja i combatre l‟incivisme. Ens consta que s‟han posat en marxa
algunes mesures però creiem que cal seguir encara millorant molts aspectes per
avaluar el compliment i revisar l‟actual servei i seguir lluitant contra l‟incivisme.
Aquesta moció creiem que va en la línea. Tot i així des d‟Esquerra seguim esperant
el resultat de l‟estudi que hem comentat abans sobre el cost de municipalització per
poder valorar, fer un debat sobre quina és la manera òptima de donar el millor
servei a la ciutadania. Un servei que ara mateix deixa molt a desitjar i és bastant
millorable.
Sobre la moció per sol·licitar la construcció i posada en marxa d‟un centre de dia al
barri del Gornal, valorem positivament els canvis introduïts a la moció i les esmenes
acceptades. Creiem que cal treballar des de la col·laboració entre les diferents
administracions, aprofitant la comissió mixta entre l‟Ajuntament i la Generalitat per
donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes i que sigui en aquesta comissió
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on s‟analitzi i es valori la revisió de la programació territorial dels serveis socials
especialitzats pel que fa a la posada en marxa d‟un nou centre de dia.
Votarem a favor del primer, segon i quart acord i ens abstindrem del tercer ja que
entenem que és contradictori amb els dos primers. La construcció del centre de dia,
en tot cas, és conseqüència de l‟anàlisi i valoració a les conclusions que es facin en
aquesta conversa, i en aquest treball en la comissió mixta. No entenem perquè ja
es conclou i s‟avança el resultat d‟una feina que no s‟ha fet.
Per altra banda, no podem oblidar que la gent gran valorada en qualsevol dels tres
graus de dependència que marca la llei de dependència, té la possibilitat d‟accedir
al servei del centre de dia. Una llei de dependència que havia d‟estar finançada en
un 50 % per l‟Estat i la Generalitat, però la realitat és que l‟Estat ha incomplert
sistemàticament des de la posada en marxa de la llei, i la Generalitat i la resta de
comunitats autònomes han hagut d‟assumir, de fer front al tema tan important, i ferse càrrec del finançament en més d„un 80 %. A més cal afegir, doncs l‟atracament
per part del PP del fons de les pensions, sumat a polítiques de retallades,
limitacions pressupostàries a les comunitats i als ajuntaments, que són qui han de
suportar els serveis socials.
Llavors ens sobta una mica aquesta preocupació del PP en aquest cas, i els
animem ara que podran governar i deixar d‟estar en funcions al Govern de l‟Estat,
doncs que financin la llei de dependència, treguin totes les restriccions
pressupostàries que estan ofegant a la resta d‟administracions i apostin, tal com fan
ara, pel benestar social dels ciutadans i pels drets dels veïns i veïnes de l‟Hospitalet
i de la resta de l‟Estat. Moltes gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moción 35 para solicitar la construcción de un centro de día en el barrio del
Gornal, nosotros somos muy conscientes de que la población de nuestra ciudad es
una población envejecida. Hay muchas situaciones de dependencia y de que hay
un déficit de plazas públicas para atender toda esta demanda. También quisiera
hacer constar que muchas, que las familias que tienen una persona dependiente,
una persona mayor, están muy condicionadas y donde el trabajo de los cuidadores
recae normalmente en las mujeres de las familias, con las consecuencias físicas,
emocionales y sociales que eso conlleva. Y habría que hacer también una visión
mucho más amplia, no solamente es el centro de día de las personas dependientes
sino de todo el entorno que conlleva una situación de nuestras personas mayores o
dependientes.
Nosotros votaremos a favor de la moción, excepto el punto tercero que nos
abstendremos porqué sinceramente nos gusta votar acuerdos que se puedan
cumplir y éste no estamos seguros de ello, por todo lo que han estado comentando
los compañeros y que no voy a repetir y que estamos de acuerdo. La ARSAL,
derogar la ARSAL y todos estos temas presupuestarios. Entonces por lo tanto, en
este punto nos abstendremos porqué queremos que las mociones, que los
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acuerdos que se tomen sean posibles. Y éste, tal y como está ahora, es bastante
complicado de poder cumplirlo.
Respecto a la moción 36, evidentemente tenemos un problema en la ciudad de
limpieza. Es quizás la partida presupuestaria, la contrata más grande que tenemos
y todo el mundo, todo el mundo, hables con quien hables de la ciudad, se queja de
la limpieza y de que la ciudad está sucia en general. Nosotros sobre esta moción,
nosotros en el punto 2 no estamos de acuerdo, digamos, en ampliar la partida
presupuestaria. Nosotros consideramos que se tiene que intensificar el control de
los responsables de la empresa concesionaria y exigir un correcto desarrollo de los
trabajos que se tengan que realizar pero incrementar… consideramos que ya el
volumen, digamos, de partida presupuestaria que supone eso, es muy alto y
comprometer aún más dinero público para esto. Creemos que si se ha hecho una
contrata con esta cantidad de dinero es porqué pueden sacar adelante este
proyecto sino no tiene ningún sentido.
Y luego después en el punto 4, también discrepamos porqué nosotros
consideramos que se tiene que intensificar en toda la ciudad, no solamente en
barrios determinados sino en toda la ciudad tiene las mismas carencias y de alguna
manera estar señalando según que barrios es como estigmatizar aún más
dependiendo, digamos, que barrios. Yo creo que cada barrio tiene que estar, tiene
que tener un tratamiento en función de sus dimensiones, de su densidad, pero no
unos más que otros, sino sencillamente adaptarse a la realidad de cada barrio, por
así decirlo. Y no señalar un barrio u otro en función más global.
Por lo tanto nosotros votaríamos en contra del punto 2 y del punto 4 y estaríamos
de acuerdo con el resto.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí. Gracias alcaldesa. Bueno, nosotros vamos a votar la moción para la
construcción y la puesta en marcha de un centro de día en el barrio del Gornal,
también coincidiendo con muchas cosas de las que se han dicho ya aquí en este
Pleno, el punto 1 y 2 y nos vamos a abstener en el tercero. Teniendo muy en
cuenta que antes o después, más bien antes que después, tenemos que empezar a
abordar la grave situación que vivimos en esta ciudad en cuanto a lo que son
residencias públicas y todo este tipo de geriátricos, todo este tipo de cuestiones que
van encaminadas hacia los mayores, nuestros mayores. Esto se está haciendo ya
insoportable, la presión que hay en la ciudad de gente que tenemos que, a nuestros
mayores, exiliarlos cada día porqué no tenemos aquí, ni públicas ni privadas,
porqué hasta las privadas están con unos sueldos, o sea con unos precios
insoportables. No hay ninguna economía de gente humilde, gente modesta,
trabajadora, que pueda resistirlo y es verdad que hoy la vida laboral y bueno la vida
familiar que tenemos, donde la mujer si tiene trabajo pero la mayoría de las veces
tiene que duplicar esfuerzos para llevar la familia y tal, es imposible atender a los
mayores y yo creo que la ciudad tiene unas carencias importantísimas. Yo mismo lo
he sufrido no hace mucho tiempo en mis carnes con mis dos padres que al final, por
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cuestiones que no vienen al caso y que ustedes todos se pueden figurar, pues
hemos tenido que llevar al final, los últimos días de su vida, donde han tenido una
atención como se merecen. Una atención muy especial, donde ya en casa no lo
puedes hacer y demás.
Pues esto es lamentable cómo estamos en esta ciudad y en casi todo el Bajo
Llobregat y toda el área metropolitana. Por tanto antes o después habrá que
abordar eso y exigirle a la administración pública que le toque, y ya sabemos todos
cual es, porqué claro no les podemos echar, como bien decíamos antes, todo
encima. Lo deseable sería que pudiéramos, que tuviéramos aquí una vaca que no
se le acabara nunca la teta y tiráramos y sacáramos, pero no es así. Pero tenemos
que concienciarnos que lo mismo que le reivindicamos la línea 10 y nos ponemos
en marcha y hacemos todas las fotos que hacen falta, pues a lo mejor necesita que
tengamos que tener fotos. Sra. Alcaldesa, yo ahí sí la animo. Hágase fotos
reivindicando esto. Y me va a tener detrás. Porqué nos hace mucha falta.
Y yo creo que hay que empezar ya a poner el hilo en la aguja. Cada día se
empobrece más la población, cada vez tenemos más dramas de verdad, familiares
porqué los abuelos tenemos que sacarlos fuera el que puede, el que puede pagar,
que hay mucha gente que ni eso. Y se muere a veces que da pena. Sin los
cuidados que tienen que tener. Porqué es verdad que el cariño de la familia no lo va
a suplir nadie pero a veces no se puede y sobre todo, cuidados muy especiales que
necesitan, porqué cuando las personas pierden la movilidad, se quedan postradas
en una cama, necesitan eso. Y eso hace mucha falta en nuestro territorio. Vamos a
ver si de verdad empezamos a reivindicar lo fuerte y hacemos manifestaciones. Y
facilitemos también a las administraciones que tienen que poner el dinero, de
alguna manera, pues los terrenos que tengamos, los edificios que se queden por
ahí que podamos ofrecerlos, en fin, que no haya pegas por nuestra parte. Y que
podamos allanar el camino para que la administración que le toca, que es la
Generalitat, y al mismo tiempo los presupuestos generales del Estado, aporten el
dinero que hay que aportar para que demos ese servicio.
Porqué estamos en una… en algo que es absolutamente lamentable. La gente que
nos aborda y que nos dice los problemas que tiene. En cualquier caso, mandar a un
abuelo al exilio, sacarlo de su barrio, que no tenga ni… eso es canallesco. Que no
tenga, ni que la familia pudiera verlo por qué está a 100 kilómetros, ni los propios
vecinos que vayan ahí a verlo, compartir con él un rato. Eso es condenarlos a la
muerte en vida, encerrarlos así. Por tanto yo hago una reflexión aquí que tenemos
que empezar a reivindicar esas políticas porqué es absolutamente necesario que
hagamos ese esfuerzo y que mentalicemos a las administraciones que les toca
invertir, en que se dejen ya de darle vueltas y de otras cuestiones y otras políticas
que nada tienen que ver con las políticas sociales y que empiecen a entender que
eso es un problema que tenemos y que cada día es más grande. Por lo tanto quería
hacer esa reflexión.
Y a la moción para la limpieza, pues hombre, Sr. Castro, oye usted, la verdad es
que ya veo la cara que tiene. Todos los palos para usted. Es que le han dado el
marrón. Le han dado el marrón. Sabemos que la limpieza es complicada. Y es
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verdad y fíjese que no lo digo yo, lo dicen todos los grupos. Que lo que se percibe
es que la ciudad no está limpia. Y estamos haciendo esfuerzos pero algo, se lo
decía al principio, en otra intervención que he tenido anteriormente, algo estamos
haciendo mal o algo no funciona. Porqué le estamos dedicando dinero. Se están
haciendo esfuerzos pero seguimos con la percepción y más que percepción, con la
realidad de que la ciudad sigue estando limpia.
Por lo tanto me sabe mal, me sabe mal tener que decirle que bueno que su área
pues algo tendrá que cambiar para que funcione. Algo no funciona Sr. Castro. Y
usted desde luego se lleva hoy pues mire la… Tiene usted una cara hoy que parece
un poema porqué todos le estamos diciendo que eso no funciona y tal. Pero yo le
animo, le animo a que siga trabajando con ganas, con ilusión y que nos pida, si
hace falta, consejo y que colaboremos todos. Pero desde luego, cambie lo que no
funciona porqué algo no funciona porqué se está dedicando mucho dinero y la
ciudad sigue estando sucia.
Votaremos a favor obviamente.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí. Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo posicionaré al grup dels socialistes respecte de les
dues mocions tot i que el Sr. Castro també farà alguna aportació.
Bé, respecte de la moció 36, que és relativa... millor primer la 35 en tant que
aquesta no farà cap aportació després el Sr. Castro. A veure, Sr. Martín. Me
gustaría, es verdad que más o menos han aparecido en el debate, pero me gustaría
hablarle de dos leyes, principalmente. Yo creo que marcan mucho la moción que
usted plantea o que ustedes plantean que es por una parte una, que permítanme,
yo creo que les apasiona, que es la ARSAL, que ya se la han referido y que usted
se ha referido a ella en los siguientes términos en el debate de presupuestos.
Literalmente ha dicho: “ha garantizado la viabilidad de las administraciones
públicas”. Y otra que creo que les repele un poco, que es la ley de la dependencia.
En fin, algún otro concejal ha hecho mención a los cumplimientos, o mejor dicho,
incumplimientos del Gobierno del Estado respecto a la ley de la dependencia. Yo
me permito recordar cómo se han traducido. Se han traducido en una disminución
de casi 3.000 millones de euros en el sistema de la dependencia, 2.865 millones y
que eso ha afectado, y no es un tema menor, en la supresión de cotizaciones a los
cuidadores profesionales que normalmente eran personas del entorno familiar. Se
ha reducido el nivel mínimo de la aportación a las autonomías, con lo que eso
también ha conllevado y se ha suprimido el nivel acordado con cada una de ellas.
No obstante, bueno y también cito otro comentario respecto a la discusión del
presupuesto de hoy. De hecho es una moción que tiene, en fin, yo creo que es un
día muy apropiado el haberla traído hoy junto con el presupuesto. Y es que también
usted literalmente ha dicho: “las partidas de bienestar no son tan importantes”. Esto
ha sido en el marco del debate relativo a la detracción, o a la disminución, mejor
dicho, de los presupuestos relativos a las políticas de ocupación. Digamos que ha
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puesto por encima las políticas de ocupación respecto a las de bienestar.
En cualquier caso, aunque votaremos en contra de la totalidad de la moción puesto
que, como ya se ha dicho bien, también tenemos algunas dudas respecto, en fin, a
la literalidad de la misma. El solar, de igual manera que en su día ya cuando se
llegó a algún tipo de acuerdo con la Generalitat, estará a disposición en tiempo y
forma cuando la Generalitat así lo estime, y aún votando en contra, no lo duden ni
se preocupe, es decir, llevaremos este tema a la comisión bilateral, por supuesto
que sí. Ahora bien, no solo relativo a Gornal, sino también una reflexión relativa, y
una reflexión teniendo visión integral relativa a toda la situación de residencias y
centros de día. Especialmente la cuestión de residencias. También abordando,
porqué no, cuestiones relativas al transporte, dentro de la ciudad. Y otras similares.
Y una petición también, en este caso al grup municipal d‟Esquerra Republicana i és,
en fi, que també, i en tot cas també al Partit o la antiga Convergència, perdoni‟m
que ara no acabi de… Demòcrates de… no és broma. El Sr. Monrós, en tot cas els
partits que conformen Junts pel Sí, d‟alguna manera, i que en tot cas donen suport
al Govern de la Generalitat, doncs que també recolzin allà on toqui, en concret a la
Conselleria de Benestar Social, doncs aquest plantejament.
I relatiu a la moción 36, votaremos a favor. En todo caso, el Sr. Castro hará alguna
apreciación respecto de las otras cuestiones, no sin antes también, hombre,
votaremos a favor, digamos por el tono constructivo de los acuerdos, no del texto,
del cuerpo propio de la moción, ni tampoco por algunas de las manifestaciones que
usted hace.
Ni hablamos de invasión, ni tampoco de problema endémico. Pero sí que es
verdad, y ya se ha apuntado anteriormente, es un fenómeno que es dinámico, que
constantemente el mercado y en este caso la empresa concesionaria del servicio
en cuanto a la eliminación de estos insectos y de estos animales, va probando
constantemente nuevas metodologías y nuevos sistemas pero también es verdad
que las limitaciones medioambientales cada vez lo complican puesto que se ha de
encontrar productos que a la vez sean homologables y homologados.
No obstante, tomando la parte digamos positiva de la moción, y en tanto que
ustedes apuestan por trabajar en colaboración con las entidades de vecinos y, un
tema no menor también, trabajar en la sensibilización de vecinos y en la
colaboración de las diferentes conexiones con el alcantarillado, no obstante
intentando ver el vaso medio lleno, votaremos a favor de esta moción.
Essent les 22:18 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jesús Amadeo Martín
González, regidor del grup polític municipal de Ciutadans.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí. Gràcies. Bueno ya hemos tenido ocasión de hablar del tema de la limpieza. Yo

…/…

244

quería puntualizar varias cuestiones. En primer lugar, y que no quede ninguna
duda, los servicios se cumplen, es decir, tenemos una contrata con un plan de
servicios que se cumplen, y cuando no se cumplen por causas de fuerza mayor o
por causa de que la empresa no ha organizado bien ese día ese servicio, a la
empresa se le sanciona. O sea, no hay ninguna connivencia, ni ningún… porqué
aquí se vierten comentarios de los servicios se han de cumplir. Es que los servicios
se cumplen. Se cumplen. Primero.
Segundo: hay una fina línea, efectivamente, entre el tema del civismo y el tema de
la limpieza, en una ciudad. Y eso afecta a esta ciudad y a todas las ciudades
metropolitanas. Barcelona tiene una campaña millonaria en la tele, en la radio, en
los diarios. En todos sitios dónde, precisamente, se está poniendo el dedo en la
llaga en el tema del civismo. Porqué el tema del civismo es la mitad, la mitad de la
solución al problema de la limpieza. Y nosotros hemos de velar para que haya una
limpieza eficaz y eficiente dónde poner los recursos justos y también hemos de
poner en marcha acciones que tienen que ver, y ya se está haciendo con las
ordenanzas, con determinadas actuaciones de sensibilización, todas las cuestiones
de civismo. Porqué sino esto no funciona.
Es decir, los ciudadanos también son responsables de sus actos y han de tener un
compromiso más activo con la ciudad. Y eso es pedagogía y lo hemos de hacer
entre todos. Señalar simplemente lo que está sucio o el barrio, como antes
mencionaba el Sr. García, el barrio tal o el barrio cual, no ayuda. Ya digo yo que no
le ayuda y antes lo decía la Sra. González, no ayuda. Es decir, hagamos una
actuación más propositiva, más positiva y busquemos, no, no, busquemos
soluciones. Estamos abiertos a escucharlas todas. Y hemos hecho una reunión con
todos los grupos y yo estoy abierto a hacer las que hagan falta. Por cierto, yo
todavía no he recibido ninguna propuesta concreta y el día que la recibamos, la
valoraremos, vamos, como oro en paño. Ningún problema. No, lo comento porqué
parece que es que haya muchas actuaciones propuestas y ninguna recogida. Hasta
hoy no se ha recogido ninguna porqué no se ha planteado ninguna.
Sobre la municipalización y toda la cuestión que la rodea. Vamos a ver.
Castelldefels, efectivamente, tiene, ha hecho un planteamiento de cambio, de viraje
hacia la municipalización. Yo no meto la mano en el fuego con los tres millones de
euros de ahorro del IVA porqué eso es la cuenta de la vieja. El impacto del IVA es
una cosa. No, no, miren, hay que mirar, y usted lo ha dicho antes, todos los factores
y nosotros tenemos en estos momentos un estudio que ya lleva bastantes meses
en marcha y además estamos comparando muchas ciudades. Ciudades que tienen
servicio municipalizado y ciudades que lo tienen a través de contrata. Y hemos
encontrado puntos fuertes y débiles en los dos sistemas. Hoy mismo por la
mañana, hablaba con el responsable de Sant Boi, que lo hacen a través de una
empresa pública y tienen muchos problemas. Y tienen muchos problemas y
precisamente el coste no es el factor determinante en esa ciudad.
Por tanto, hay que analizar las cuestiones con mucho detenimiento, y yo insisto, la
municipalización como mantra, el mantra que lo resuelve todo, no me parece una
formulación correcta. Traeremos el estudio a debate, lo podremos analizar y a partir
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de ahí veremos qué línea es la más positiva para nuestra ciudad y para la situación,
no solamente física de la ciudad, sino en estos momentos la situación, digamos,
social que tenemos en la ciudad porqué eso también tiene mucho que ver.
Comparar Hospitalet con Castelldefels, pues hombre, en fin, es comparable en
algunos aspectos pero francamente ni en densidad demográfica, ni en uso del
espacio público, ni en los usos sociales, ni en los horarios, en fin, le podría dar
cincuenta cuestiones más que usted sabe que no tiene nada que ver entre
Hospitalet y Castelldefels y que afectan de forma directa a los servicios de la
limpieza. Efectivamente Sr. García, la limpieza es complicada pero estamos
trabajando y le vuelvo a insistir, esperamos sus aportaciones. Gracias.

Essent les 22:24 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència el Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Bueno, primero agradecer el apoyo sobre todo al punto número 36 del
orden del día. O solo quería aclarar un aspecto sobre todo lo que se refiere a la ley
de dependencia. Porqué a ver, la ley de dependencia cuando nació pues nació de
una manera un tanto irresponsable. Porqué no negamos su necesidad, pero sí que
nació sin dotación presupuestaria y dejando a las comunidades autónomas pues
que se apañasen y a los ayuntamientos, que aquí estamos, que se apañasen para
financiarla. Por tanto, sí, nació pero de una manera un tanto irresponsable.
Y el Gobierno del Partido Popular lo que ha hecho pues ha sido irla dotando de
mecanismos y presupuesto, en la medida de lo posible. Nos encontramos un país y
el Gobierno se vio forzado a tomar muchas medidas y a realizar muchos ajustes.
Pero a pesar de ello, ha seguido apostando por las políticas sociales y ha
financiado parte de la ley de dependencia, quieran ustedes o no.
Yo no he puesto en cuestión las políticas sociales de este Ayuntamiento. La he
valorado como uno de los aspectos positivos del presupuesto. Lo que sí ha
afirmado es que si apostamos por políticas activas de ocupación, y estas son
eficaces, al final en ciertas partidas, de política social, necesitaremos menos dinero.
Solo eso.
A continuació el Sr. José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia, obre un segon
torn d’intervencions dels grups polítics municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Un parell de comentaris de l‟última intervenció del responsable de l‟àrea. Jo
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crec, quan demana propostes concretes, jo crec que la proposta concreta està ben
clara. Es va aprovar el setembre del 2015. Aquesta és la proposta que van fer els
grups i es va aprovar fa tretze mesos. I la proposta portava unes mesures concretes
en relació a la neteja i una proposta concreta que fa tretze mesos que esperem.
Que ens diu, i ens ha avançat el portaveu d‟Esquerra Republicana, que arribarà
abans de que acabi l‟any, i bé aquesta és la proposta concreta que vam portar els
grups, que va portar un grup concret i la resta vam donar suport. Això és una
proposta concreta.
Nosaltres hem posat un exemple concret. Vostè ens ha posat dos exemples
concrets. No sé quin dels dos és més comparable a la ciutat de l‟Hospitalet.
Nosaltres hem posat l‟exemple de Castelldefels, sense voler comparar-ho de
manera absoluta. Vostè ens ha posat dos exemples: Barcelona, milió i mig, dos
milions d‟habitants, configuració bastant diferent a la de l‟Hospitalet, i Sant Boi de
Llobregat. Quina de les dues s‟assembla més a l‟Hospitalet? Potser s‟assembla una
mica més Castelldefels.
De totes maneres nosaltres no li retraurem els exemples que ens fa. No li
retraurem. Són exemples. Entenem que ens posa exemples. Igual que li hem posat
el de Castelldefels. I podríem haver posat algun altre. És difícil comparar aquesta
ciutat amb d‟altres perquè hi ha poques ciutats mitjanes com aquesta. No és una
grandíssima ciutat i no és ni un poble ni un municipi mitjà. És una ciutat intermèdia i
té difícil comparació. Entenem que ens posi exemples, nosaltres també en posem.
No li retraurem.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sr. Castro, no me tome usted manía pero tengo que contestarle porqué es que
usted dice algunas cosas que es que son... Mire usted dice, además casi nos
incrimina como si de alguna manera, dice: esto que ustedes dicen no ayuda, decir
lo de barrios olvidados. Mire, lo que no ayuda es que usted diga, sí, sí, lo ha dicho
otra vez, ha vuelto a decir, bueno pues mire, sí, lo que pasa es que no vamos a
negar la realidad a lo que vemos o a lo que percibimos pero si a usted le gusta que
lo callemos, lo silenciamos y eso como no existe, no se ve. Y como no se ve, usted
no tiene responsabilidad ninguna.
Mire, y usted lo que hace es una cosa: es incriminar a todos los vecinos,
diciéndoles que son muy incívicos. Hombre, seguramente no seremos todos lo
cívicos que hay que ser pero yo no creo que el problema sea solamente ese. Hay
más problemas. Y criminalizar a los vecinos pues me parece feo por parte de un
teniente de alcalde. En cualquier caso, mire, ¿acaso los vecinos del Barrio del
Centro son más cívicos, más curiosos que los de la Torrassa? ¿Entonces porqué
está más limpio el Barrio del Centro? Mucho más. Y se percibe mucho más. ¿O
acaso lo tienen ustedes como escaparate? Porqué si es eso, ve usted cómo se
margina a algunos barrios. Y yo no quiero decir que sea eso.
Seguramente usted intentará hacerlo lo mejor posible en todos los barrios. No se lo
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tome usted como una crítica intentando descalificarlo sino que algo estamos
haciendo mal. Y se lo digo. No les eche usted la culpa a los vecinos porqué
seguramente pues tendremos mucho que aprender. Probablemente los primeros,
yo mismo que a lo mejor sin darte cuenta tiras un papel. Y habrá que rectificar en
esas posiciones y hacer pedagogía.
Pero no es toda la culpa de los vecinos, ni mucho menos. Es que algo estamos
haciendo mal, se lo repito otra vez. Por eso le digo, que no hay que silenciar lo que
uno ve porqué usted diga: no, es que usted hace un flaco favor. Son barrios que da
la sensación, vamos a rectificar, que están olvidados porqué al final están más
sucios porqué los vecinos de Collblanc-La Torrassa son tan limpios y tan cívicos
como los del Centro. Y en cambio el Centro se ve mucho más limpio. Explíqueme
porqué. Algo hacemos mal.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sr. García, tranquilo. Los vecinos, yo no he criminalizado ni he culpabilizado a
nadie, perdone. Y si lo he hecho, pido disculpas. No tengo ningún problema pero ya
le digo yo que ese no es el camino.
Mire, Sr. Giménez, ejemplos: usted no puede… yo le hablaba de la campaña de
civismo de Barcelona. Yo no le hablaba de la gestión, del modelo de gestión de
Barcelona. Pero sí le he comparado dos modelos de gestión. Le he comparado el
modelo de gestión de Sant Boi, que en estos momentos es de una empresa
pública, con el nuestro porqué hemos de comparar modelos sino esto es un
problema. Al final no solamente hemos de hacer el cuento de la vieja por eso le
insistía, la cuestión del IVA es lo más fácil. Eso es muy fácil de calcular. Pero esto
tiene muchas repercusiones. Sino no llevaríamos un año dándole vueltas.
Igual que es muy complicado también retorcer los servicios que tenemos para
intentar llegar a todas las necesidades con el mismo presupuesto. Ya les digo que
no es fácil. Lo estamos intentando. Podemos fracasar pero al menos lo estamos
intentando y les estamos dando cuenta de todo ello a cada uno de ustedes.
Sr. García no me compare usted la densidad del barrio del Gornal con una Rambla
Carmen Amaya, por donde pasan 400 personas al día, con una plaza Española
donde hay 400 personas cada media hora. No lo puede comparar. No lo puede…
pues claro. Hay un plan de servicios territorializado y para eso está. Eso es lo que
yo quiero que usted entienda. Yo no estoy culpabilizando a nadie de que una zona
esté más sucia y otra más limpia. Le estoy diciendo que el uso, y antes lo hablaba,
usted no puede comparar el uso que hay en Castelldefels con el uso que hay en La
Florida, que es el barrio más denso de Europa. Es que no tiene color. Y por tanto
los servicios están adaptados a esa realidad. Y todo y así, necesitamos mucha
más, en este sentido, mucha más colaboración ciudadana. Por supuesto hemos de
extremar al máximo el funcionamiento de los servicios, pero también ha de haber
en esa lógica, un cierto compromiso ciudadano. Es lo único que reclamaba. Muchas
gracias.
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SRA. SECRETÀRIA
En los puntos 1, 2 y 4 de la moción 35, en el momento de la votación estaba
ausente, en el momento de la manifestación de voto, estaba ausente el Sr. Amadeo
Martín de la sala. Por lo tanto hay un empate. Y entonces, bueno por un motivo de
orden, se ha de repetir la votación. El Sr. Martín no puede participar y se ha de
repetir la votación de estos tres puntos. Que como no está la presidencia no habrá
empate, imagino.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
¿Quien empieza?

SRA. SECRETÀRIA
(No audible)
... Ciudadanos, el Sr. Martín estaba fuera. Con lo cual se produce un empate entre
13 y 13. Entonces ahora hemos de repetir la votación. Y en teoría la señora
Alcaldesa debería estar aquí porqué nadie puede abandonar cuando se repite la
votación. No. Bueno, pero ha de decidir la alcaldía con el voto de presidencia. Le
pediría que se hiciera un receso hasta que se incorpore la Alcaldesa.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Receso de dos minutos.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Continuamos.
Essent les 22:39 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
¿Estamos todos? ¿No? Qui falta? Esperamos. Ya está aquí. Yo no estaba
precisamente allí. Bueno, pido disculpas por mi ausencia pero tenía que atender
una llamada y por tanto no podía atenderla aquí en el Pleno directamente. Creo que
se ha producido un receso a petición de la secretaría porqué se ha producido un
empate en la votación. Sí, Sra. Secretaria.
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SRA. SECRETÀRIA
Pregunto. El problema es que cómo no hay un momento de votación. No hay un
momento en que se acabe el debate y se voten los puntos. Esta secretaría siempre,
tradicionalmente, apunta el número de votos, y así lo habéis visto reflejado en todas
las actas, en el momento en el que el portavoz manifiesta el posicionamiento de su
grupo. Entonces en el momento de manifestar el posicionamiento del grupo de
Ciudadanos, el Sr. Amadeo Martín está fuera y esto es lo que hace que en los
puntos 1, 2 y 4 de la moción 35 resulten empate, 13 a favor y 13 en contra.
Entonces, se ha de repetir la votación de estos puntos 1, 2 y 4. El Sr. Amadeo
Martín no puede participar, porqué no puede… en teoría si hubiera una votación no
puede salir ni entrar nadie. Por tanto, no… ¿voy bien? Entonces hemos de repetir la
votación para ver qué pasa con estos puntos 1, 2 y 4. Si persiste el empate porqué
ninguno de los grupos cambia de posicionamiento de voto, decide la presidencia
con el voto de calidad.
SRA. ALCALDESSA
Entendido. Para ir más rápido, ¿hay algún grupo que modifica su posición?
Continuamos con la misma posición en los puntos 1, 2 y 4 de la moción número 35.
Sí, Sr. García, ¿tiene alguna pregunta? ¿Lo puede clarificar y nos podemos enterar
todos los demás? Bien. Entiendo que no se ha modificado la posición por parte de
ningún grupo ¿o hay que volver a proceder? Pues venga empezamos por la Sra.
Santón.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
En contra.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
En contra.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
És la 35 oi? A favor dels dos primers. A favor dels dos primers, 1 i 2, i del quart.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor del 1, del 2 i del 4.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A favor del 1, del 2 i del 4.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor del 1, del 2 i el 4.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A favor del 1, el 2 y el 4.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
En contra.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien. Pues en contra. ¿De acuerdo? Muy bien. Entiendo que hemos finalizado
las mociones presentadas por el Partido Popular. La primera quedaría rechazada,
la segunda quedaría aprobada. Pasaríamos a las mociones de Esquerra
Republicana de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 35 i 36; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 35.- PER SOLICITAR LA CONSTRUCCIÓ I POSADA EN MARXA D‟UN
CENTRE DE DIA AL BARRI DEL GORNAL.
Atès que a la ciutat de L‟Hospitalet al igual que al conjunt de Catalunya s‟està
produint un envelliment de la població i la taxa de naixements segués molt baixa.
Atès que cal planificar amb temps l‟envelliment poblacional per tal d‟adequar la
ciutat a la realitat demogràfica amb l‟objectiu de poder oferir els serveis necessaris
a la Gent Gran de la nostre ciutat.
Atès que en anteriors legislatures, la construcció d‟un centre de dia va ser una
promesa per part del govern de la ciutat però a data d‟avui, aquest compromís no
s‟ha convertit en una realitat.
Atès que els veïns i veïnes del Barri del Gornal, mereixen disposar dels mateixos
serveis dels que gaudeixen en la resta de barris de la ciutat i que és un dels barris
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que no disposa de centre de dia.
Atès que l‟Ajuntament ha d‟intentar reduir els desplaçaments que realitza el
col·lectiu de la Gent Gran de L‟Hospitalet i eliminar les barreres arquitectòniques
per afavorir la seva mobilitat.
Atès que la Carta de Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya, expressa el dret
a “A ser ateses per professionals amb la capacitat adequada i en nombre suficient
des d‟una atenció personalitzada i de qualitat”.
Atès el nombre d‟habitants més grans de 60 anys representen el 25% de la població
de L‟Hospitalet (66.629 Habitants) i en el Barri del Gornal són 1.821 veïns i veïnes
que requereixen d‟equipaments municipals adequats pel seu perfil generacional.
Atès que històricament el Barri del Gornal ha patit un dèficit d‟equipaments
municipals respecte d‟altres del seu entorn i encara que en els últims anys s‟han
anat millorant el nombre d‟equipaments, no s‟ha posar atenció a la Gent Gran i a les
seves necessitats com a col·lectiu desprotegit.
Atès que el Barri del Gornal no disposa d‟un Centre de Dia pels seus veïns i veïnes
i que els més propers es troben als extrems més allunyats dels barris de Santa
Eulalia y Bellvitge.
Atès que en els pròxims 10 anys la xifra pot resultar força superior al allargar-se
l‟esperança de vida de les persones i que caldrà incrementar la despesa en aquest
col·lectiu.
Atès que la competència per tal de fer realitat aquest centre és de la Generalitat de
Catalunya però les finances de la Generalitat no permeten en aquests moments
finançar nous projectes i els ajuntaments si que disposen de pressupost per fer-ho
realitat.
Per tot això, els Grup Municipal del Partit Popular proposa a l‟Ajuntament Ple
l‟adopció dels següents ACORDS, que incorporen les esmenes “in voce”
introduïdes pel portaveu de l‟esmentat grup proponent:
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) Sotmetent-se a votació l‟acord Primer es produeix un empat de 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; i 13 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández i
Rainaldo Ruiz Narvaez; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
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Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. 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; assistents presents en el moment d‟aquesta votació. De
conformitat amb l‟article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple, repetida la votació
persisteix l‟empat amb el mateix resultat i aquest es dirimeix amb el vot de
qualitat de l‟Alcaldessa EN CONTRA de l‟aprovació d‟aquest acord Primer.
Primer.- Instar a abordar a la comissió mixta entre la Generalitat de Catalunya i
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet les necessitats d‟oferta equilibrada i accessible de
serveis de centre de dia per a gent gran i llur necessitat d‟un centre de dia al
Barri del Gornal.
b) Sotmetent-se a votació l‟acord Segon es produeix un empat de 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; i 13 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández i
Rainaldo Ruiz Narvaez; 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; assistents presents en el moment d‟aquesta votació. De
conformitat amb l‟article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple, repetida la votació
persisteix l‟empat amb el mateix resultat i aquest es dirimeix amb el vot de
qualitat de l‟Alcaldessa EN CONTRA de l‟aprovació d‟aquest acord Segon.
Segon.- En base a les conclusions de la comissió mixta entre la Generalitat de
Catalunya i l‟Ajuntament de L‟Hospitalet planificar la disponibilitat dels recursos
que siguin necessaris, sigui en els pressupostos de la Generalitat o sigui
avançant l‟Ajuntament de L‟Hospitalet els recursos necessaris a càrrec dels
pressupostos d‟inversions 2016-2019.
c) Ha estat rebutjat l‟acord Tercer amb 13 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3
vots a favor dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
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Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 10 vots
d‟abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟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; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Tercer.- Construir, en tot cas, el centre de dia abans que finalitzi el mandat
actual per tal que els veïns i veïnes jubilades del barri puguin gaudir d‟aquest
equipament i no hagin de desplaçar-se altres barris.
c) Sotmetent-se a votació l‟acord Quart es produeix un empat de 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; i 13 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández i
Rainaldo Ruiz Narvaez; 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; assistents presents en el moment d‟aquesta votació. De
conformitat amb l‟article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple, repetida la votació
persisteix l‟empat amb el mateix resultat i aquest es dirimeix amb el vot de
qualitat de l‟Alcaldessa EN CONTRA de l‟aprovació d‟aquest acord Quart.
Quart.- Traslladar els següents acords a la AAVV del Gornal, Associació de
dones del Gornal, al Centre Cívic del Gornal i a la Coordinadora d‟Entitats i
veïns del Gornal.
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 36.- PER
L‟HOSPITALET.

RECLAMAR

UNA

MILLORA

DE

LA

NETEJA

A

Atès que en els últims anys de la ciutat de L‟Hospitalet ha sofert una gran
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transformació i segueix sent la segona ciutat més gran en nombre d‟habitants de
Catalunya.
Atès que la població des de 2014 la població de L‟Hospitalet s‟han incrementat
situant-se entorn els 260.288 habitants. I que la densitat de població és molt alta i
segons les dades oficials de l‟Ajuntament està situada en 20.837 habitants per km2.
Atès que segons els últims tres baròmetres de la ciutat la neteja de la ciutat segueix
en el quart lloc dels problemes de la ciutat però s‟ha experimentat un increment del
percentatge de ciutadans i ciutadanes que pensen que la situació ha empitjorat
passant del 12% de 2012 al 15,4% de 2014.
Atès que el Grup Municipal del Partit Popular en el mes de febrer ja va preguntar
quines actuacions estaven previstes per poder afrontar la propera temporada d‟estiu
i el govern de la ciutat va comentar que s‟incrementarien les mesures per tal de
reduir la presencia d‟aquesta plaga.
Atès que les acciones realitzades a la via pública no han resultat efectives i els
tractaments en el clavegueram, les sales de comptadors i els jardins tampoc han
reduït la presencia de paneroles. I l‟ instal·lació de reixes metàl·liques tampoc ha
resultat efectives per combatre la plaga de rates a L‟Hospitalet.
Atès que les mesures han estat totalment insuficients i que els veïns i veïnes de
L‟Hospitalet han patit un dels pitjors estius en quant les paneroles. I els 400.000
euros destinats a la millora de la neteja no han servit per reduir les molèsties als
ciutadans.
Per tot això el Grup Municipal del Partit Popular 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, els resultats són els següents:
a) S‟aprova per unanimitat l‟acord Primer, que literalment diu:
Primer.- La realització d‟un estudi per tal de detectar els principals focus de
paneroles i rates de la ciutat per tal de poder portar a terme una campanya
eficient de cara la propera temporada.
b) Ha estat aprovat l‟acord Segon amb 22 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández i Rainaldo Ruiz Narvaez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
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Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3
vots en contra dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; 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.- Incrementar la partida pressupostaria i col·laborar amb les comunitats
de veïns per la neteja dels embornals que connecten amb la via publica.
c) Ha estat aprovat l‟acord Tercer amb 25 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández i Rainaldo Ruiz Narvaez; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATESE, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vots d‟abstenció del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Tercer.- Iniciar una campanya de civisme amb col·laboració de les AAVV de
L‟Hospitalet per tal de reduir la brutícia a la ciutat i millorar el civisme i el
tractament de residus urbans.
d) Ha estat aprovat l‟acord Quart amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández i Rainaldo Ruiz Narvaez; 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 dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en
contra dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents
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en el moment de la votació i que literalment diu:
Quart.- Modificar i ampliar les freqüències de pas dels equips de neteja per tal
d‟incrementar la neteja en barris com Collblanc, la Torrassa, la Florida, el
Gornal, Bellvitge i Pubilles Casas que han patit de forma més greu aquesta
problemàtica.
e) S‟aprova per unanimitat l‟acord Cinquè, que literalment diu:
Cinquè.- Traslladar aquests acords a les AAVV de L‟Hospitalet.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada
pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit
és la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 37, 38 i 39, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Per a la presentació, Sr. Garcia.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. La moció número 37 la farà el Coque, jo faré la 38 i la 39.
Sobre la moció 38, sobre la taxa de pisos buits. L‟actual crisi està impactant d‟una
manera molt dramàtica la vida de milers de ciutadans que veuen que a causa de les
dificultats econòmiques no poden cobrir les seves necessitats bàsiques, com és
l‟habitatge. Milers de persones estan sent desnonades. Milers de persones veuen
com s‟està vulnerant el seu dret a un habitatge digne. L‟Estat espanyol és un dels
països amb més desnonaments i amb més habitatges buits de tot Europa. Uns
habitatges buits que són propietat, en gran majoria, d‟entitats financeres que han
estat rescatades amb diners públics.
El nostre Parlament, el Parlament de Catalunya i molts municipis, també del nostre
país, han demanat reiteradament doncs la dació en pagament. Han creat, també al
Parlament de Catalunya, una llei per garantir el dret a l‟habitatge. O també una llei
per afrontar l‟emergència en l‟àmbit de l‟habitatge i la pobresa energètica. A
qualsevol iniciativa del Parlament, a qualsevol iniciativa dels municipis del nostre
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país, s‟ha topat amb la posició del Govern del Partit Popular o del Tribunal
Constitucional.
Des del nostre grup municipal, hem demanat reiteradament que s‟apliqués una taxa
sobre pisos buits, propietat dels bancs. A la nostra ciutat hi ha més de 1.700 pisos
buits, dels quals, la gran majoria són propietat de tenidors immobiliaris i d‟entitats
financeres. Està clar que amb aquesta taxa de pisos buits no solucionarem el
problema però sí que aquesta mesura ha de servir per incentivar que els bancs
cedeixin pisos de lloguer social i els treguin als mercats a uns preus raonables. Així
ho han fet Ajuntaments com el de Terrassa o el de Sabadell, igual farà l‟Ajuntament
de Barcelona.
Per tant amb aquesta moció el què demanem és la modificació de les ordenances
fiscals del 2017 per a tal d‟incorporar una taxa per a la verificació d‟ús anòmal d‟un
habitatge en el cas d‟estar buit.
La següent moció és per garantir l‟accés a la cultura i a l‟esport a persones de
famílies en situació de vulnerabilitat econòmica. Continuem parlant de crisi, una crisi
que també està fent que molts ciutadans no puguin accedir a la cultura i a la
pràctica esportiva.
El nostre grup polític com crec també la majoria de grups polítics d‟aquest
consistori, coincidim que la cultura és la quarta pota de l‟Estat del benestar. També
coincidim que la pràctica esportiva i l‟esport de base, a part dels beneficis per a la
salut, també fomenta la cohesió social. Invertir en esport, invertir en cultura, és
invertir també en fer possible una societat més justa. Per tant des de les institucions
hem de garantir l‟accés a la cultura i a l‟esport, independentment de la situació
econòmica de qualsevol persona.
Per tant demanem que en els poliesportius i en les activitats culturals que es
realitzin en equipaments municipals, es reservi un percentatge d‟entrades i
d‟abonaments per a famílies sense recursos, persones aturades, que no poden
accedir a aquests serveis. I també demanem que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet reforci
les seves polítiques que està fent a l‟actualitat perquè cap nen o jove es quedi
sense practicar esport per qüestions econòmiques.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Respecte a la tercera moció, en defensa del dret de les dones al treball en igualtat
d‟oportunitats. Catalunya es troba davant d‟una ofensiva del Govern espanyol en
funcions que “judicialitza” la política i que es dedica a impugnar i a recórrer la
majoria d‟iniciatives que es fan des del Parlament de Catalunya. En concret, la llei
d‟igualtat efectiva entre dones i homes que és la que portem a debat avui aquí. Té
l‟objectiu de fer efectiu el dret a l‟igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en
tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.
I en concret, els articles anul·lats pel Tribunal Constitucional són els que fan

…/…

258

referència al dret al treball en igualtat d‟oportunitats per a dones i homes, així com
les mesures per garantir l‟aplicació de la llei. A més aquesta suspensió afecta
mesures de prevenció d‟assetjament sexual i de l‟assetjament per raó de sexe a les
empreses, l‟obligatorietat d‟implantar plans d‟igualtat a les empreses, la figura d‟una
persona responsable sindical d‟igualtat, la presència de dones i homes a la
negociació col·lectiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en els expedients
de regulació d‟ocupació i de prevenció de riscos laborals. És una llei que ha rebut el
suport internacional de molts organismes i la suspensió d‟aquesta llei té un fort
impacte a Catalunya ja que encara la diferència entre el guany salarial entre homes
i dones és del 25,95 % i patim encara segregació ocupacional i temporalitat que
afecten principalment a les dones.
Per tant presentem els següents acords perquè es sotmetin a l‟aprovació si s‟escau
d‟aquest Ple:
Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les
iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis
suspeses pel Tribunal Constitucional com la que és en aquest cas la llei d‟igualtat
efectiva entre homes i dones.
Participar en les accions que es puguin organitzar en rebuig a l‟anul·lació de les lleis
catalanes i en favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.
Garantir el compliment per part de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de l‟article 15 de la
llei 17/2015 sobre l‟obligatorietat d‟elaborar, aprovar, executar i avaluar un pla
d‟igualtat de dones i homes i destinar el personal al seu servei, així com d‟un
protocol per prevenir i abordar l‟assetjament sexual i per raó de sexe.
Donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d‟igualtat i les mesures
per prevenir i abordar l‟assetjament sexual i per raó de sexe en l‟àmbit laboral, així
com fer-los arribar la recomanació d‟inscriure els respectius plans al Registre de
Plans d‟Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Moltes gràcies.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Gràcies. En la moció 37, moció per a la defensa dels drets de les dones al
treball en igualtat d‟oportunitats, estic d‟acord amb el títol de la moció però existeix
una falta de concreció en el primer i segon acord que fa que sembli que estem
signant un xec en blanc pel que fa al nostre suport al Parlament de Catalunya i les
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seves decisions.
Per aquesta raó, votaré a favor del tercer, quart i cinquè acord, que són els que són
de competència municipal i demanen un pla d‟igualtat i el protocol per prevenir
l‟assetjament sexual, tant pel propi personal de l‟Ajuntament com per a les
empreses de la nostra ciutat, i en contra de la resta de punts.
Pel que fa a la moció 38, moció per a la creació d‟una nova taxa de pisos buits
propietat d‟entitats financeres i gran tenidors, a favor, com no podia ser d‟una altra
forma.
Des de l‟àrea d‟urbanisme, espai públic, habitatge i sostenibilitat ja s‟estava
treballant també al respecte i un cop modificada la moció, em sembla que el
redactat i els acords són els correctes, així que totalment a favor.
I la moció per garantir l‟accés a la cultura i a l‟esport, a favor també, com no podia
ser d‟una altra manera.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
De la moció 37, en contra del primer i segon acord. A favor dels altres.
I la moció 38 a favor i 39 a favor.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Votarem per separat en la 37, per a la defensa dels drets de les dones al treball
en igualtat d‟oportunitats. Votarem per separat i explicarem el perquè.
El grup municipal de la CUP-Poble Actiu compartim la part expositiva de la moció.
Certament, el Govern en funcions de l‟Estat espanyol continua responent per la via
de la persecució judicial a les iniciatives empreses per les institucions catalanes
amb l‟objectiu de posar pals a les rodes al procés cap a la independència del nostre
poble. I això inclou la suspensió per part del Tribunal Constitucional de diverses lleis
catalanes, que darrerament ha aprovat el Parlament de Catalunya, com ara la llei
per la igualtat efectiva de dones i homes, objecte d‟aquesta moció, la llei contra la
pobresa energètica o l‟impost sobre els habitatges buits. Unes iniciatives legislatives
orientades a la millora dels drets socials de catalanes i catalans. Tampoc podem
oblidar la repressió exercida des dels estaments del poder judicial espanyol contra
els representants electes, diputades, alcaldes i regidores, per complir amb la
voluntat del poble, expressada a les urnes.
Des d‟aquest grup municipal ens refermem en la defensa del dret inalienable a la
lliure determinació de tots els pobles del món, inclosa la nació catalana. Cap
tribunal no ens farà callar, no renunciarem mai als nostres drets ni a les nostres
llibertats. És per això que votarem a favor de l‟acord segon.
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Dit això, per diversos motius que tot seguit exposarem, hem decidit votar els acords
de la moció per separat:
Votem a favor dels acords segon, tercer i cinquè i ens abstenim als acords primer i
quart.
Ens abstenim al primer acord perquè, malgrat entenem l‟esperit del text de la
proposta d‟aquest acord, no podem votar a favor d‟un acord que fa referència a
unes futures iniciatives legislatives del Parlament de Catalunya i del Govern de la
Generalitat que encara no s‟han elaborat ni aprovat. I, per tant, en desconeixem el
contingut.
I així mateix, ens abstenim al quart acord per la manca de concreció quan es parla
de “donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d‟igualtat”. Quina
mena de suport? Assessorament? Cursos de formació? Suport econòmic a les
empreses? Ajudes? Subvencions? Per elaborar un Pla que hauria de ser obligatori
que presentessin totes les empreses? I creiem que també caldria concretar des de
quin òrgan de l‟Ajuntament es proposa que es faciliti aquest suport a les empreses.
Per tot plegat votem, repetim, a favor dels acords segon, tercer i cinquè i ens
abstenim en el primer i en el quart.
En relació al 38, per a la creació d‟una taxa de pisos buits, propietat d‟entitats
financeres i grans tenedors immobiliaris, la votarem a favor.
Per enèsim cop, tornem a parlar d‟aquest tema tan important al Ple i sense cap
avenç. Al nostre entendre, els problemes que presenta aquesta moció són dos, el
compliment d‟aquesta moció o l‟aprovació d‟aquesta moció: la manca de voluntat
política del govern local. Segurament no els hi convé gravar als seus socis de
projecte i model de ciutat, i, segon, els llargs terminis dels processos de verificació.
Quant més temps trigui el Govern a desenvolupar aquesta línia de pressió, més
trigaran en arribar les multes, la verificació del temps de desocupació dels pisos,
etc.
Podríem posar un exemple: la posada en marxa d‟una mesura concreta, per part,
per exemple, de l‟Ajuntament de Barcelona: una taxa que s‟impulsa
independentment de les sancions previstes per llei.
La taxa s‟emmarca, doncs, en l‟aplicació de la Llei de l‟Habitatge de Catalunya, que
recull que la desocupació permanent d‟un habitatge, sense causa justificada, per un
període superior a 2 anys, determina la seva declaració com a situació anòmala. La
declaració de situació anòmala correspon als Ajuntaments i pot comportar l‟emissió
de requeriments per a l‟ocupació efectiva dels habitatges i la imposició de sancions,
en el cas d‟incompliment dels requeriments.
La taxa, que ara es porta a aprovació a Barcelona, respon als costos que té per
l‟administració la incoació i tramitació d‟expedients administratius, així com de les
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actuacions d‟inspecció i control. És a dir, per cobrir i repercutir sobre l‟infractor els
costos que li suposa a l‟Ajuntament inspeccionar i obrir el corresponent expedient
als propietaris o entitats bancàries que disposen de pisos buits durant més de dos
anys.
Aquesta taxa és prèvia i independent de les multes coercitives o sancions que es
puguin imposar als titulars dels habitatges en el marc dels procediments
administratius.
En quant als expedients per a la declaració de la utilització anòmala d‟un habitatge
o edifici d‟habitatges: per cada expedient incoat a Barcelona, per la declaració de la
utilització anòmala d‟un habitatge o d‟un edifici d‟habitatges consistent en la seva
desocupació permanent i injustificada per més de dos anys: són 633 €.
Per cada requeriment obert per causa d‟incompliment d‟un requeriment anterior de
cessament de la situació de la utilització anòmala d‟un habitatge consistent en la
seva desocupació permanent i injustificada per més de dos anys: 286 €.
Aquesta nova taxa també és compatible amb l‟impost sobre els habitatges buits
previst per la Generalitat i que actualment està suspès per l‟actual. És veritat.
Probablement està redactat abans i per la cara que l‟he vist en el moment que ho
llegia, estava esperant a que ho digués, segurament. Té raó. No està suspès. Des
de fa quan? La taxa s‟aplica en d‟altres municipis i ha estat avalada per diferents
sentències de jutjats contenciosos administratius. Aquesta que s‟aprova a
Barcelona. Barcelona, aquell que ens ha posat d‟exemple abans. Aquell ajuntament
que ens posava per una campanya de civisme, crec que era. Bé.
En relació a la 39, molt ràpidament. També la votarem a favor. A les nostres
propostes en relació als pressupostos del present 2016, o sigui, els que es van
aprovar l‟any passat, ja li fèiem al Govern algunes propostes en aquesta línia. Com
la resta de propostes, no van ser tingudes en compte i no han estat incloses tampoc
dins la proposta de pressupostos 2017.
Des del nostre punt de vista, tota progressivitat fiscal que es pugui aplicar amb la
legislació vigent, s'ha d'utilitzar posant sempre al capdavant les persones
vulnerables o amb ingressos mínims perquè puguin accedir a activitats i/o
instal·lacions esportives i culturals, de forma gratuïta o en funció de la seva renda.
Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. En quant a la moció 37 la votarem a favor.
En quant a la moció 38, la moció per a la creació d‟una nova taxa de pisos buits.
Per nosaltres, igual que pel govern de la Generalitat, la lluita contra l‟emergència en
l‟àmbit de l‟habitatge és una prioritat.
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Mai cap govern de la Generalitat havia legislat tant en matèria d‟abordar les
situacions d‟emergència social i facilitar l‟accés a l‟habitatge. La llei de l‟impost de
pisos buits, la legislació que incorpora la propietat temporal i la compartida al Codi
Civil català, o el Decret llei de mesures urgents per a mobilitzar habitatges provinent
de processos d‟execució hipotecària, en són un clar exemple.
Però, malauradament, tampoc havien tingut mai tants pals a les rodes ja que
pràcticament totes les lleis que han tirat endavant han estat portades al Tribunal
Constitucional, aconseguint, amb això, deixar encara més indefenses les persones
més vulnerables de la nostra ciutat i del nostre país.
Però això no és tot, ja que l‟últim sotrac en el camí per lluitar contra l‟emergència en
l‟àmbit de l‟habitatge ha estat protagonitzat pel grup polític de Catalunya Sí que es
Pot, ja que el fet que s‟hagi desvinculat en l‟últim moment, i després del consens
assolit per tots els grups, de tramitar la nova llei de mesures urgents en l‟àmbit de
l‟habitatge per lectura única, implica deixar desprotegits de manera indefinida els
ciutadans més vulnerables ja que es deixa sense eines als ajuntaments per resoldre
els casos de desnonaments i amb menys capacitat per ampliar el parc públic
d‟habitatge.
Per això, i mentre l‟administració que té més recursos per lluitar contra l‟emergència
en l‟àmbit de l‟habitatge ha d‟anar fent front als diversos obstacles del camí, és
important que els ajuntaments puguin fer ús dels pocs recursos que tenen al seu
abast per poder ajudar als qui més ho necessiten.
Per tot això, i esperant que aquesta proposta sigui només el començament d‟una
lluita real i incansable per acabar amb l‟emergència en l‟àmbit de l‟habitatge, votem
a favor de la moció.
I la 39, la moció per garantir l‟accés a la cultura i l‟esport a persones i famílies en
situació de vulnerabilitat econòmica. Al setembre del 2012, el Ple va aprovar per
unanimitat una moció presentada per Convergència on es demanava introduir nous
tipus de tarifes als poliesportius de la ciutat, dirigides, especialment, a aquelles
persones que per motius econòmics no podien accedir-hi.
Tanmateix, aquest acord s‟ha portat a terme de manera insuficient ja que
actualment la manera d‟ajudar a que les persones en situació d‟atur puguin accedir
a la pràctica de l‟esport, és a través de la gratuïtat de la matrícula i del descompte
del 25% en les dues primeres quotes.
Sembla evident, o almenys així ens ho sembla a nosaltres, que aquest ajut és més
aviat simbòlic que pràctic doncs dubtem molt que cap persona a l‟atur, i amb
condicions econòmiques precàries, pogués estar abonat al poliesportiu per gaire
més dels dos mesos durant els que dura el descompte.
Per una altra banda, a l‟abril del 2013, vàrem presentar una moció que també va ser
aprovada per unanimitat perquè l‟Ajuntament de l‟Hospitalet s‟adherís al programa
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Apropa Cultura, una xarxa potenciadora de sinergies entre equipaments culturals i
entitats socials que treballen per fer possible l‟accessibilitat dels que més ho
necessiten, als principals equipaments culturals, a la cultura i a l‟oci inclusiu alhora
que promouen la transformació social a partir de la cultura.
Després d‟un temps, i havent insistit molt perquè es dugués a terme, l‟Ajuntament
de l‟Hospitalet ja està adherit a aquest programa i els hospitalencs que més ho
necessiten ja poden accedir a la cultura tant en equipaments de la ciutat com de
fora.
Dit això, votarem a favor de la moció.

SRA. ALCALDESSA
Abans de que comenci, i no és amb ànim de.. però portem 6 hores en el Ple. Són
les 23:00. Jo crec que... si podem donar-li una mica més de ritme i escurçar una
mica. Ho agrairà tothom i nosaltres també. Sr. Martín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Dit això, no m‟allargaré massa. Començarem amb una intervenció breu. La 37.
Pues bueno, ya estamos en el victimismo de siempre. Volvemos. El Estado no ha
recurrido esta ley porqué no esté de acuerdo, sino por qué vulnera competencias,
igual que lo hace la Generalitat cuando considera que vulneran sus competencias:
pues va al Tribunal Constitucional. Por tanto creo que es perfectamente respetable,
legítimo por ambas administraciones.
Respecto a la moción, por ello, nosotros, desde el grupo Popular, queremos
expresar, en primer lugar, el compromiso con la defensa de los derechos de la
mujer en el trabajo, y en especial, por la igualdad de oportunidades, la igualdad de
oportunidades, no solo a la hora de conseguir un salario digno, sino a la hora de
conseguir ascensos, promociones y por supuesto también queremos manifestar
nuestra condena a los abusos, mobbing o acoso sexual que se puedan dar en el
trabajo o en cualquier otro ámbito. Nosotros, desde el Partido Popular, lo que sí es
cierto es que ningún momento y bajo ningún pretexto podemos desobedecer las
decisiones de los tribunales. Por tanto, para nosotros el punto 1 y 2 no son
asumibles y votaremos el resto de puntos favorablemente.
Respecto a la 38, no somos partidarios, realmente no somos partidarios de medidas
que incentiven o… bueno de que penalicen. Somos partidarios, realmente, más de
medidas que incentiven. Sobre todo en este caso como las viviendas, o la
importante bolsa de viviendas que tienen los bancos y que no tienen salida y quede
bien. Estamos de acuerdo en destinarse a viviendas de alquiler social y que con ello
se garantice, se pueda garantizar en mayor medida el acceso a una vivienda digna,
de muchas familias de nuestra ciudad. Pero respecto a la tasa, nos abstendremos
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porqué no vemos clara la manera de aplicarse ni la base legal. Hay muchas
ciudades que están recurriendo a la aplicación de esta tasa y hasta ver realmente
cómo se podría justificar legalmente o si tuviésemos un informe jurídico acerca de
la misma, pues tomaríamos una decisión. En principio, nos abstendremos.
Y respecto a la 39, a ver, en principio nos íbamos a abstener pero es que no es
cierto que estemos en contra ni queremos abstenernos de garantizar el acceso a la
cultura y al deporte de personas y familias. Por tanto la votaremos favorablemente.
Sí que creemos que en esta moción no queda claro cómo se ha de gestionar esto,
de qué manera. Creemos que los servicios sociales deben tener un papel
importante en todo ello porqué conocen la realidad de muchas familias de la ciudad,
las cuales pues sin duda sufren las consecuencias de la crisis. Estamos de acuerdo
en la base de la moción, pero creo que faltan los mecanismos, los mecanismos de
supervisión, de control y los medios como se quiere llevar a cabo. Pero con el fondo
de la moción, estamos plenamente de acuerdo.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la moció 37 en defensa del dret de les dones i la igualtat. Home,
evidentment, nosaltres estarem sempre a favor de la igualtat de les dones i de la
igualtat d‟oportunitats i de la igualtat, en general, de totes les persones. I la primera
part de la moció, del que és el text explicatiu, doncs està força bé. El que passa és
que clar, quan s‟utilitza un tema fonamental, com és el dret de la igualtat, per altres
coses, com és el punt primer i segon, sincerament, jo crec que no és adient. I és
una mica com, inclús, ofensiu.
Nosaltres votarem en contra del primer i del segon, igual que vam votar en contra
de la moció de Ciutadans del passat Ple, per a no acatar lleis ni cap norma que
contravingui... perquè nosaltres no donarem un xec en blanc a ningú, ni al
Parlament de Catalunya, ni a l‟Estat, ni a les lleis que siguin injustes. I és en el
mateix sentit, votarem en contra del primer i el segon i de la resta votarem a favor.
Sobre el tema de la vivienda, yo creo que como ayuntamiento, como sociedad,
como gobiernos, hay que hacer una profunda reflexión sobre este tema. Hay
muchísimas personas, muchísimas, que están sufriendo desalojos, que están sin
casa, que han tenido que darle una patada a una puerta y meterse, digamos, de
okupas. Está habiendo mafias que están aprovechándose de situaciones muy
graves.
Yo creo que nosotros como personas, digamos, que estamos en el mundo de la
política tenemos que denunciar eso y tenemos que hacer lo posible para evitar
estas situaciones. Y cualquier acción o cualquier iniciativa que penalice a los que
están haciendo que esas familias estén desalojadas de su casa y estén sufriendo
todas esas consecuencias injustas, pues bienvenidas sean.
Nosotros votaremos a favor de esta tasa. Lo que pasa es que también
consideramos que hay que ir más allá. Se lo decíamos al teniente de alcalde de
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hacienda, el otro día en una reunión que tuvimos: consideramos fundamental que
aparte de las tasas, aparte de los pisos cedidos, de las multas, hay que crear un
parque propio de viviendas sociales con recursos propios del Ayuntamiento. Y cada
año destinar una partida de 500.000, 800.000 € para… destinado a compra de
viviendas sociales y crear nuestro propio parque y no tener que depender de
ninguna otra… de otro ingreso o de un gran tenedor. Entonces, esta es una
propuesta que nosotros ya hemos hecho y que volvemos a lanzársela porqué
consideramos fundamental para evitar una situación muy grave que están viviendo
muchísimas familias de nuestra ciudad.
Sobre la moción para garantizar la cultura i l‟esport i garantir… home, tenemos que
votar por fuerza a favor, por qué es un calco de las propuestas que nosotros
trajimos en el Pleno anterior, de precios públicos, tasas y nosotros hemos defendido
desde el año pasado, que todavía no se ha puesto en marcha, todo lo que es la
tarifación social. Eso evitaría, digamos, pues tener que estar pendiente de si se
hacen bonificaciones o no. Sencillamente la persona que más tiene, más paga, y la
persona que no puede acceder a un servicio pues a lo mejor no tiene que pagar
nada. Entonces, la tarifación social es un elemento fundamental, digamos, en lo que
es la igualdad y la solidaridad y por eso nosotros apostamos por ella. Ya lo
propusimos el año pasado y esperemos que este año se despliegue
definitivamente. Votaremos a favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí. Muchas gracias. La moción 37 la defenderá Carmen. Y paso a la 38 y 39.
Vamos a ver, señores de Esquerra Republicana. Estáis pidiendo una tasa que ya
existe. Saben ustedes que existe. Por cierto, sí, sí. La Generalitat la aprobó. El
impuesto sobre la vivienda vacía. Se implantó en julio de 2015. Por cierto, con los
votos de CiU, Esquerra y Ciudadanos. Sí, sí. Hombre, sí. Haga usted que sí. Que
no, que está ahí escrito hombre. Si no atienda usted al diario de sesiones de la
Generalitat. Y los votos en contra, fíjese qué paradoja, de PSC, PP, ICV y la CUP.
Cosa rara. La coherencia en las votaciones, en un sitio y en otro, y la forma de
cambiar. No entiendo porqué en aquella ocasión nos pusimos de acuerdo con
ustedes. Supongo que veríamos que era justo y estábamos de acuerdo. Y alguien
pues entendería que no era, que toda su expectativa no la cumplía y votaron en
contra. Es posible que fuera por eso. No porqué fueran gente sin concepto social
que les caracteriza.
En abril del 2016 la Consellera Meritxell Borràs se vanagloriaba que habían
presupuestado ocho millones, por catorce de recaudación. Por tanto, a mi me
parece perfecto, me parece muy bien. A esos pisos que ustedes están diciendo que
hay que… unos dicen que les den una patada a la puerta y otros dicen que se
pongan impuestos y tal. Nos parece que no debe de ir por ahí la cosa. En cualquier
caso, lo que sí está claro es que no podemos doblar los impuestos. Ya sabemos
que a ustedes el estado de derecho, les trae sin cuidado, pero lo que está claro es
que hay jurisprudencia. Es clara en eso. No se pueden duplicar, por el mismo

…/…

266

hecho, las imposiciones.
Mire, yo lo que los propongo aquí es que hagamos un ejercicio para que este
Ayuntamiento no salga perdiendo. Ustedes han recaudado, o la Generalitat ha
recaudado, 14 millones. Oiga, devuélvannos los que nos tocan, la parte alícuota de
los pisos que han cogido de aquí, de Hospitalet. Y ya tendremos el impuesto. No se
lo guarden ustedes para hacer por ahí embajadas. Que lo devuelvan aquí. Además
tiene que ir luego a vivienda. Por lo tanto, me parece que esa sería una solución.
Devuélvannos el dinero de los 14 millones que han recaudado ustedes de esta
ciudad, y la parte alícuota de cada ciudad que lo han recaudado por qué vamos… si
es de nuestro municipio y así nos evitaremos tener que implantar una doble
imposición. Por lo tanto, mire, yo creo que habría que ir por ese camino. O sea que
vamos a votar en contra, sin ninguna duda.
Mire, en cuanto a la otra moción, de garantizar el acceso a la cultura y al deporte a
personas y familias en situación de vulnerabilidad económica, oiga, que nos parece
perfecto.
Fíjese, nosotros votamos con coherencia todas las cosas que entendemos que
realmente hacen… hay un beneficio social para que nadie se quede, por cuestiones
de vulnerabilidad, y tal. Y ustedes lo dicen aquí, dicen: “que el Ayuntamiento de
Hospitalet garantice y refuerce las políticas para que ningún niño o joven, que
pertenezca a familias en situación de vulnerabilidad, se quede sin poder practicar
actividades físicas y deportivas, en horario extraescolar, por razones económicas”.
Y tienen ustedes razón.
Pero esto, si usted lo mira bien, vale más dinero que darle a un niño los libros, en
un banco, y ustedes han votado en contra. Sí, sí, sí. Mire usted, un chico haciendo
deporte todas, si tiene que ir a un polideportivo, o donde vaya, tiene que pagar la
cuota un mes a otro, al final durante un año sale mucho más caro que darle los
libros. Y en cambio la incongruencia de ustedes, eso no les parece política social y
esta sí. ¿Por qué? Porqué ustedes votan en función de quien presenta la moción.
¿Me entiende? Ahí sí que hay un interés partidista, en decir: estos no, estos son los
naranjitos. Estos no pueden hacer políticas sociales. Son nuestras. Es la república
catalana. Y ahí viene la cuestión. Y fíjese donde hay una incongruencia.
En cambio yo la voy a apoyar, esa moción. ¿Sabe porqué? Porqué no me mueven
esos intereses. Me mueven los intereses reales. Los de atender a la gente que lo
necesita. Ustedes en función de quien lo presente o no, así hacen. Me parece muy
mal. Pero en cualquier caso nosotros se la vamos a apoyar.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
Gracias. Cualquiera firmaría una moción para defensa de las mujeres en el trabajo
en igualdad de oportunidades. Eso es lo que realmente dice el título de la moción,
pero si leemos un poquito más para abajo, lo que realmente ustedes proponen,
tanto en el punto primero y segundo, es “donar suport al Parlament de Catalunya en
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les iniciatives legislatives” sobre las que no tienen competencias y participar en
acciones a favor de la soberanía del Parlamento de Cataluña.
Como mujer trabajadora me siento ofendida, porqué su moción retuerce y banaliza
el objetivo principal de esa presunta defensa de los derechos de las mujeres. ¿Por
qué? Porqué ustedes saben perfectamente que la Generalitat tiene competencias
en materia de igualdad y no discriminación por razón de sexo. Lo que son las
políticas de género pero no tiene ninguna competencia en lo que es la legislación
laboral, que eso tiene una competencia lo que es el Estado central.
Si su preocupación fuera real, esta ley catalana 17/2015 pues se dedicaría a
legislar políticas de género, como es su competencia, y ustedes no ocultarían que
lo que les ha dicho el Tribunal Constitucional es que hay que anular una serie de
artículos porqué son, primero, por qué no tienen competencias y son calcados de
una ley que sí que está en vigor, la ley orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de
hombres y mujeres. Esta ley es aplicable en toda España, y también por tanto en
Cataluña. Es decir, ustedes vienen aquí a protestar por una resolución del Tribunal
Constitucional que anula unos artículos, que invaden unas competencias del
Estado, pero que sí que están en vigor en otra ley que sí que es de aplicación.
Déjense de hipocresías. Con su moción de hoy ustedes no tienen el menor interés
en venir aquí a defender las políticas de igualdad de género. Lo que ustedes vienen
es a tergiversar, una vez más, cualquier posicionamiento jurisprudencial del
Tribunal Constitucional para llevarlo al terreno de la desconexión, de los agravios y
a la inexistente soberanía del Parlament de Catalunya.
No vamos a tolerar que ustedes tergiversen, una vez más, para seguir con su
mantra de que quieren mejorar las cosas y que no les dejan hacer porqué el
Tribunal Constitucional les suspende todo.
Esta ley ya existe: la ley de igualdad efectiva que he dicho antes, la 3/2007 existe.
Casualmente dice lo mismo que los artículos suspendidos del Tribunal
Constitucional. Aplíquenla y ya está. Gracias.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Gracias alcaldesa. Seré breve. Ya un poco… ya haciendo también alusión al
comentario que hacía la Carmen, con respecto a la moción 36.
Sí que es verdad que cuando yo la leía parece que podía formar parte de dos
partes, esa moción, o incluso dos mociones, porqué el objeto de los acuerdos 1 y 2
sí que podía ser objeto de otra moción. A mí sí que me gustaría dividir esa moción
en dos partes. El punto 1 y 2 que es lo que estábamos comentando, que es el tema,
me entiendes, de la sentencia del Tribunal Constitucional, que cuando habla el
punto 1 y 2, incluso habla de un aspecto muy genérico que luego Coque lo ha
concretado porqué hablaba de las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional.
Incluso no hablaba exactamente de la que era la 17/2015 pero sí que es verdad que
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en tu intervención has concretado que te estabas refiriendo a ésta. Pero sí que es
verdad que son aspectos muy genéricos y aspectos que sí que es verdad que
podrían ser, como decía antes, objeto de otra moción, con lo cual en este aspecto,
y más con el posicionamiento del Partido Socialista al respecto de una sentencia
del Tribunal Constitucional, no podemos votar a favor de esos dos acuerdos.
Pero por otra parte, es verdad que el punto 3, 4 y 5, realmente, aparte de lo que
expone, que estamos totalmente de acuerdo, es explicar que estamos también
llevándolo a cabo. En el punto 3, cuando hablábamos del plan de igualdad de
oportunidades, este Ayuntamiento ya hace muchos años que está trabajando en
políticas de igualdad y más concretamente hay un plan de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. Es un plan que se empezó a trabajar en el
2011, en el cual se hizo un diagnóstico de la situación real de los trabajadores de
esta casa, y luego actuaciones que se tenían que llevar a cabo para conseguir esa
igualdad real y efectiva dentro de la propia organización. Yo creo que es un poco
ese ejemplo que decimos de todo el trabajo que está haciendo este Ayuntamiento
en los planes de igualdad y por las políticas de igualdad dentro de la propia
organización. A día de hoy están comentando que aparte de que este plan ahora
está efectivo, aunque fuese del 2011 al 2015, tenemos ya un 80 % de las
actuaciones previstas en este plan ya llevadas a cabo, con lo cual creo que vamos
avanzando mucho en esta materia.
Por otra parte, en el punto 4 cuando hablabais del soporte a las empresas,
evidentemente, como no puede ser de otra manera, nosotros asesoramiento sí que
se puede dar a las empresas para que se pueda generar y puedan hacer este plan
de igualdad. Hay que pensar que según la ley también aprobada, ya las empresas
de más de 250 trabajadores tienen la obligación de hacer este plan de igualdad.
Pero sí que es verdad que las demás, aunque no tengan esa obligación, sí que
sería interesante pues un poco motivarlas, o como decíais vosotros, informarlas de
que sería conveniente hacer este plan de igualdad a todas las empresas de nuestra
ciudad. Incluso que podrían formar parte de este registro que daría lugar a saber
que son empresas que están trabajando y se están preocupando por estos temas.
Con lo cual decir que los acuerdos 3, 4 y 5, el Partido Socialista los votará a favor.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí. Gracias alcaldesa. De la moció 38 votarem a favor, de la nova taxa... la creació
de una nova taxa de pisos buits, propietat d‟entitats financeres, tal com està
formulada en aquest redactat, perquè efectivament, el Sr. García, el Sr. Miguel
García tenia raó. El primer redactat induïa a error perquè parlava de l‟impost de
pisos buits del qual té competència la Generalitat de Catalunya.
Nosaltres votarem a favor i en aquesta moció se‟ns demana també la ratificació del
compromís de l‟Ajuntament amb altres institucions catalanes. Però si no parem de
tenir lleialtat i treball comú amb les altres institucions catalanes i el nostre problema
és que tenim obligacions com a municipi, tenim obligacions com a ajuntament, drets
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de reallotjament, que la Generalitat, en aquest cas, no ens està facilitant els
recursos adients. Nosaltres, la taxa la veiem claríssima. És una taxa per un servei
urbanístic. El Sr. Giménez de la CUP-PA ja ha comentat bona part en què
consisteix el servei: inspecció, tota la qüestió de costos de tramitació de l‟expedient.
Això no hi ha cap problema, ho farem i formarà part de les ordenances fiscals.
Perquè no ho hem fet abans? Doncs bàsicament perquè estàvem pendents de si
finalment el Tribunal Constitucional aixecava o no, la suspensió cautelar que havia
fet sobre la llei 14/2015, de recaptació d‟aquest impost. Donat que a Catalunya,
aquest impost és legal i la Generalitat de Catalunya cobrarà aquest any 2016
segons deia la Consellera Borràs, 14 milions d‟euros, jo m‟afegeixo a la petició del
Sr. Miguel García, que ens toqui o que ens pertoqui la part alíquota perquè hem de
fer front a totes les obligacions però mai tenim recursos per fer front als problemes
socials. L‟Alcaldessa això ho ha reclamat en diverses ocasions i nosaltres ho
tornarem a portar a la comissió mixta Generalitat-Ajuntament.
I pel que fa a la ratificació del compromís municipal cap a l‟habitatge digne, bé,
aquesta mateixa setmana la pròpia Alcaldessa ha explicat quina feina s‟ha fet per
part de l‟equip de Govern en els darrers mesos. Ja vostès saben que hi ha un
treball constant de paralització de desnonaments. Portem més de 300
desnonaments, des del mes de setembre de 2015, desnonaments que estan en una
situació d‟aturada en els jutjats, als quals hem de fer front, evidentment, des d‟una
perspectiva també social, cosa que no és fàcil i que també requereix d‟uns recursos
que no tenim.
Avui acabem d‟aprovar el pressupost i suposo que quan parlem de les partides,
diguem-ne, per actuació en polítiques socials, s‟ha de tenir ben present, doncs que
aquesta, la d‟habitatge, és una de les polítiques socials en la que aquest equip de
Govern ha posat més recursos i ara el què estem intentant és que la Generalitat, a
través de l‟Agència, a través d‟altres sistemes, ens doti no només dels recursos
econòmics, també dels habitatges.
Aquest mes d‟octubre portarem a la Mesa d‟Emergència 30 habitatges per a
famílies, 30. Vostès saben que tenim 200 famílies en una situació d‟emergència,
doncs portarem 30 habitatges però ens ha costat Déu i ajuda. Ho dic perquè això no
és tan fàcil i estem negociant, com ja va anunciar també l‟Alcaldessa, amb entitats
financeres la cessió de nous habitatges per fer front a aquesta emergència.
I en el tema de la llei, durant el mes d‟agost hem fet feina també, Sr. Christian
Giménez. Hem pogut presentar, som dels pocs ajuntaments que hem presentat
al·legacions constructives, i moltes, a l‟avantprojecte de llei d‟emergència
habitacional. Jo també vull agrair als serveis tècnics i especialment a la Secretaria,
la feinada que hem hagut de fer. Hem aportat aquestes al·legacions i hem tingut
resposta positiva en algunes d‟elles, dels quals donarem compte en un altre Ple.
Em sembla que no tinc més temps i en la rèplica podem continuar.
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SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí. Gràcies Alcaldessa. No sé quant temps queda però en qualsevol cas. Bé. Dos
minuts. Està bé. Perfecte. Doncs per anunciar el vot favorable del PSC a aquesta
proposta de moció d‟Esquerra respecte a l‟accés a l‟esport i la cultura a les famílies
en situació de vulnerabilitat.
Realment coincidim en el sentit i la voluntat de la moció de millorar les condicions
d‟accés d‟aquestes famílies perquè nosaltres també considerem que tant l‟esport
com la cultura són drets. I per tant en aquesta línea de propiciar l‟accés a aquests
drets que ens ajuden a treballar en la reducció de les desigualtats i en crear una
ciutat i una societat més justa, nosaltres sempre estarem a favor.
Tot i que, evidentment, pensem que ja estem treballant en aquesta línea. Portem
molts anys impulsant tant l‟esport com la cultura. En l‟àmbit de l‟esport feia alguna
referència el Sr. Monrós, existeixen els preus públics amb més de 1.190 preus
públics. Existeixen diversos preus adreçats a persones que es poden trobar en
aquesta situació de risc d‟exclusió social. També tot el suport econòmic que es fa a
les entitats esportives, ajuda a que aquestes entitats puguin oferir activitats a uns
preus més assequibles i per tant pugui accedir més gent a l‟activitat esportiva i
també els programes propis que ens permeten arribar a més ciutadans i ciutadanes
amb programes gratuïts que permeten l‟accés a tothom a l‟esport.
També en la cultura. La cultura també treballa a través dels preus públics, treballa,
com deia el Sr. Monrós, amb aquest programa d‟Apropa Cultura, que permet oferir
preus reduïts a persones que es troben en aquesta situació de risc d‟exclusió en les
diverses tipologies.
I per una altra banda hi ha tota la feina que es fa des de serveis socials, de suport a
famílies i a casos concrets, on es posa de manifest que és positiu el que puguin
accedir a activitats esportives, culturals, etc. Des de serveis socials es facilita el
finançament perquè ho puguin fer. Per tant, ho treballem des de diversos àmbits i
coincidim amb que si ho podem fer més i tenim idees per fer més i recursos per fer,
estarem encantats de poder-ho fer.
Per tant, votem a favor.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Molt breu. Es a dir, només per dir-li al Sr. Miguel García que abans es llegeixi les
mocions. Perquè, tal com vaig anunciar a la junta de portaveus, faríem
modificacions i vostès no s‟ha llegit la moció perquè no s‟ha llegit ni l‟acord primer. I
no m‟estranya que vostè no llegeixi les mocions i després passa el què passa, que
estan absents, estan en altre “limbo” i es perden doncs votacions o presenten doncs
mocions de coses que ja s‟estan fent.
Respecte al Sr. Pepe Castro, a veure, la Generalitat de Catalunya, és a dir, té via
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de col·laboració. Perquè a vegades quan el sento a vostè, tot el bo que passa en
aquesta ciutat és gràcies al Govern, i tot el dolent és culpa de la Generalitat o dels
grups de l‟oposició.
El tema de la taxa ja era una cosa que vostès van dir que estaria al 2014. I
nosaltres hem manifestat, em sembla que va ser Iniciativa per Catalunya que va
presentar aquesta proposta. El que vam fer nosaltres en aquest àmbit és demanar
que aquesta taxa s‟implantés a les ordenances del 2015. Vam tenir tot un any
doncs per treballar-ho.
I també possiblement haguessin estalviat aquesta situació que estan patint els
ciutadans i les ciutadanes, si quan vostès governaven, es a dir amb el Sr. Zapatero,
haguessin fet la dació en pagament i no haguessin fet allò que feia la Sra. Chacón,
que és fer doncs jutjats exprés per desnonar als ciutadans i les ciutadanes d‟aquest
país.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No. Yo me congratulo que el Gobierno, en este caso, facilite a esas familias con
vulnerabilidad el acceso al deporte. Pero insisto otra vez, no sé porqué esas
prioridades, que me parece perfecto. Yo vengo del mundo del deporte y creo que
ningún niño sin hacer deporte también porqué eso es un elemento integrador y
tiene una cantidad de beneficios en los chicos y demás. Y además donde estamos
con tantos chicos nouvinguts que de alguna manera hacen deporte con los nuestros
y de alguna manera, poco a poco, se van asumiendo culturas y se van integrando.
Pero me congratulo porqué debe ser así.
Pero es que me quedo un poco frustrado cuando veo que la intención… en los
libros de texto estoy seguro yo que cuestan menos dinero que esto. Porqué hoy,
que un chico haga deporte en una entidad deportiva, al final de año, si el
ayuntamiento se lo ha de dar gratis porqué no tiene dinero, le va a costar más que a
un chico darle unos libros que además los devuelve y que se vuelven a utilizar. De
manera que... para unas cosas sí y otras no. Nosotros creemos que son dos pilares
básicos, pero fundamentalmente el de que los niños tengan libros.
Y aquí Esquerra Republicana ha votado en contra y en cambio nos propone otras
cuestiones. O se ha abstenido, perdón. Pero, es igual para que no saliera la moción
adelante. En cualquier caso, porqué aquí también andamos con esos subterfugios,
a ver cómo nos las cargamos y que no aparezcan porqué dan la verdadera cara
molesta.
Me congratulo y fíjese usted que nosotros no hacemos ejercicios de hipocresía. Lo
que pensamos lo decimos y lo hacemos. Y entendemos que esto está bien hecho,

…/…

272

lo presente Esquerra Republicana o el Sursum Corda. Y por eso hemos aprobado.
Ustedes no actúan así.
Y yo me congratulo que el Sr. Christian Alcázar también lo apoye, pero me molesta
que el Gobierno no haya apoyado la otra moción porqué es con el mismo carácter
que ésta. El mismo carácter. Y vale muy poco dinero. Muy poco. Esto cuesta más.
Yo sé lo que cuesta el deporte. Mantener un polideportivo y lo que paga un chico
por acceder a un club de fútbol y si no lo puede pagar y el Ayuntamiento tiene que
dar más subvenciones, al final lo pagamos todos.
Pero me congratulo. Felicidades.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí. Molt breument.
Sr. García, yo evidentemente he explicado lo que hacemos en el deporte y creo que
anteriormente en la moción se ha explicado que, aunque no apoyemos su moción ni
su visión del banco público, etc., etc., este Gobierno está haciendo cosas con el
conjunto de la ciudad para garantizar que ningún niño no tenga libros para
desarrollar su itinerario educativo. Que no apoyemos su moción no quiere decir que
no estemos trabajando para ello.
Además hay una ligera diferencia. En esta moción que presenta Esquerra habla de
personas y familias en riesgo de exclusión social de manera específica. Ustedes
hacen una moción muy amplia, en la que hablan de todo el mundo. Yo no sé lo que
costaría en la ciudad de l‟Hospitalet. Se ha hablado de Santa Coloma. Una ciudad
bastante más pequeña que la nuestra. 1.800.000 € tiene el coste. 1.800.000 €.
Por tanto, cuando se habla de esos temas hay que saber de qué cifra estamos
hablando y repito: que no estemos de acuerdo con su propuesta, no quiere decir
que no trabajemos para que ningún niño tenga dificultades en el tema de los libros
para poder acceder a una educación de calidad.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí. Sr. García. Jo li recordo una cosa que és molt clara. La competència exclusiva
en matèria d‟habitatge la té la Generalitat de Catalunya. Exclusiva. Per tant,
col·laboració, tota. Però la competència és plena. I com que és plena, nosaltres,
d‟aquest impost del... miri el Sr. Oriol Junqueras, en una resposta a una pregunta
parlamentària el 8 de juliol, ens diu que el 2015 s‟havien cobrat aquest impost fins a
11.423 habitatges. Això a l‟Hospitalet, al final, li ha representat 0 ingressos. 0
ingressos.
I nosaltres tenim més de 1.500 habitatges buits, i vostè ho sap. I nosaltres hem
d‟estar darrera d‟aquests habitatges. Hem d‟intentar que hi hagi convivència, que no
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hi hagi problemàtiques. Hem d‟intentar que aquests habitatges retornin a la Taula
d‟Emergències Socials. Hem de negociar amb els bancs. Hem de negociar amb la
Generalitat de Catalunya. Però escolti‟m no veiem un duro. Ni un euro d‟això.
I aquest any, 2016, la Consellera Borràs ha anunciat 14 milions d‟euros. Doncs
nosaltres volem la nostra part. I vostè d‟això no en parla. Només parla de crear una
taxa. Estem d‟acord en crear una taxa però això no és la solució. Això no és
estructural. Crear una taxa per un servei urbanístic, no dóna solució.
I no em parli de dació en pagament. Nosaltres estem d‟acord amb la dació en
pagament. No hi ha cap problema. Però tenim un problema amb la dació en
pagament. La dació en pagament hagués deixat al carrer, exactament, a la mateixa
gent. Exactament a la mateixa gent. I els ajuntaments haguéssim hagut de fer front,
com ho estem fent, a aquesta situació d‟emergència habitacional.
I la nova llei, el nou avantprojecte de llei té una falla importantíssima: torna a
demanar el 50 % dels recursos als ajuntaments. Quins recursos? D‟on els treiem?
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Queden aprovades les tres mocions.
La número 37 queden aprovats els apartats 3, 4 i 5. No queden aprovats el 1 i el 2,
que no fan tampoc massa referència al que s‟ha explicat, el tema que ocupava la
moció.
I sí la número 38 i la número 39.
Passaríem ja a les... a veure, jo no vull pressionar però són les 23:30 i a les 00:00
hauríem de finalitzar el Ple. Les mocions de Convergència i Unió, per tant,
demanaria a tothom que sigui àgil en la seva presentació i en la seva explicació.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 37, 38 i 39; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 37.- PER A LA DEFENSA DEL DRET DE LES DONES AL TREBALL
EN IGUALTAT D‟OPORTUNITATS.
Catalunya es troba davant d‟una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que
afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del
Parlament de Catalunya. Des de principis d‟any, hem assistit a l‟anul·lació de
diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions
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davant un tribunal mancant de legitimitat.
Una de les lleis recentment anul·lades parcialment és la Llei 17/2015, d‟Igualtat
Efectiva entre Dones i Homes, que té l‟objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a
la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la
vida. Concretament, els articles anul·lats pel Tribunal Constitucional són els que fan
referència al dret al treball en igualtat d‟oportunitats per dones i homes, així com les
mesures per garantir l‟aplicació de la llei.
La suspensió afecta les mesures de prevenció de l‟assetjament sexual i de
l‟assetjament per raó de sexe a les empreses, l‟obligatorietat d‟implantar plans
d‟igualtat a les empreses, la figura d‟una persona responsable sindical d‟igualtat, la
presència de dones i homes a la negociació col·lectiva, la incorporació de la
perspectiva de gènere en els expedients de regulació d‟ocupació i a la prevenció de
riscos laborals.
L‟informe Human Rights Report 2015 elaborat pel Departament d‟Estat dels Estats
Units d‟Amèrica va destacar com a exemple de bones pràctiques la Llei 17/2015 i
alguns dels articles ara suspesos. L‟estudi anual sobre drets humans assegura que
la norma "emfatitza la lluita contra l'assetjament sexual" i que "estableix la igualtat
de representació en l'administració pública, la coeducació a les escoles, els plans
d'igualtat a les grans empreses i la prohibició de difondre contingut sexista en els
mitjans públics".
Els preceptes suspesos tenen un fort impacte social, ja que a Catalunya la
diferència entre el guany salarial entre dones i homes és del 25,95% i la segregació
ocupacional i la temporalitat continuen sent una constant en la realitat laboral de les
catalanes. Els plans d‟igualtat són una eina eficaç per complir el principi d‟igualtat
en l‟àmbit laboral i les accions de protecció davant l‟assetjament sexual i
l‟assetjament per raó de sexe garanteixen el dret de les dones a eradicar aquesta
forma de violència de gènere.
Atès que el president en funcions del govern espanyol va promoure un recurs
d‟inconstitucionalitat de contra els articles 33, 36 (apartats de l‟1 al 4), 39, 40, 41, 44
i del 59 al 64 de la llei 17/2015 d‟igualtat efectiva entre dones i homes.
Atès que el Tribunal Constitucional ha declarat nuls i inconstitucionals els articles
33, l‟article 36 apartats 1, 3 i 4, l‟article 39 apartats 1, 2 i 3, l‟article 40, article 41
apartats 2, 3, i 4 i l‟article 44.
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat
legislativa i és la seu on s‟expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la moció 37/XI
sobre la judicialització de la política que insta el Govern de la Generalitat “a fer tots
els passos, les accions i el desplegament legislatiu necessaris per a assegurar que
els drets socials assolits per la ciutadania de Catalunya per mitjà de les dites lleis
recorregudes puguin ésser garantits en tots els casos, i per tant deixar sense efecte
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pràctic la suspensió del Tribunal Constitucional”.
Per tots aquests motius, el grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet de Llobregat proposa 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 l‟acord Primer amb 23 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants 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; i 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:
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en
les iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les
lleis suspeses pel Tribunal Constitucional.
b) Ha estat rebutjat l‟acord Segon amb 23 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants 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; i amb 4 vots a favor dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
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Segon. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de
l‟anul·lació de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de
Catalunya.
c) Ha estat aprovat l‟acord Tercer amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d‟ICVEUiA-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 dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots en
contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo
Martín González; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Tercer. Garantir el compliment per part de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de
l‟article 15 de la llei 17/2015 sobre l‟obligatorietat d‟elaborar, aprovar, executar i
avaluar un pla d‟igualtat de dones i homes destinar al personal al seu servei,
així com d‟un protocol per prevenir i abordar l‟assetjament sexual i per raó de
sexe.
d) Ha estat aprovat l‟acord Quart amb 22 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d‟ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i 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 1 vot d‟abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
Quart. Donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d‟igualtat i les
mesures per prevenir i abordar l‟assetjament sexual i per raó de sexe en l‟àmbit
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laboral, així com fer-los arribar la recomanació d‟inscriure els respectius plans al
Registre de Plans d‟Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
e) Ha estat aprovat l‟acord Cinquè amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d‟ICVEUiA-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 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:
Cinquè. Fer arribar aquest acord a les entitats de dones del municipi, al Comitè
d‟Empresa i els sindicats de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, al Consell de Ciutat i a
tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Catalunya es troba davant d‟una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que
afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del
Parlament de Catalunya. Des de principis d‟any, hem assistit a l‟anul•lació de
diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions
davant un tribunal mancant de legitimitat.
Una de les lleis recentment anul·lades parcialment és la Llei 17/2015, d‟Igualtat
Efectiva entre Dones i Homes, que té l‟objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a
la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la
vida. Concretament, els articles anul·lats pel Tribunal Constitucional són els que fan
referència al dret al treball en igualtat d‟oportunitats per dones i homes, així com les
mesures per garantir l‟aplicació de la llei.
La suspensió afecta les mesures de prevenció de l‟assetjament sexual i de
l‟assetjament per raó de sexe a les empreses, l‟obligatorietat d‟implantar plans
d‟igualtat a les empreses, la figura d‟una persona responsable sindical d‟igualtat, la
presència de dones i homes a la negociació col·lectiva, la incorporació de la
perspectiva de gènere en els expedients de regulació d‟ocupació i a la prevenció de
riscos laborals.
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L‟informe Human Rights Report 2015 elaborat pel Departament d‟Estat dels Estats
Units d‟Amèrica va destacar com a exemple de bones pràctiques la Llei 17/2015 i
alguns dels articles ara suspesos. L‟estudi anual sobre drets humans assegura que
la norma "emfatitza la lluita contra l'assetjament sexual" i que "estableix la igualtat
de representació en l'administració pública, la coeducació a les escoles, els plans
d'igualtat a les grans empreses i la prohibició de difondre contingut sexista en els
mitjans públics".
Els preceptes suspesos tenen un fort impacte social, ja que a Catalunya la
diferència entre el guany salarial entre dones i homes és del 25,95% i la segregació
ocupacional i la temporalitat continuen sent una constant en la realitat laboral de les
catalanes. Els plans d‟igualtat són una eina eficaç per complir el principi d‟igualtat
en l‟àmbit laboral i les accions de protecció davant l‟assetjament sexual i
l‟assetjament per raó de sexe garanteixen el dret de les dones a eradicar aquesta
forma de violència de gènere.
Atès que el president en funcions del govern espanyol va promoure un recurs
d‟inconstitucionalitat de contra els articles 33, 36 (apartats de l‟1 al 4), 39, 40, 41, 44
i del 59 al 64 de la llei 17/2015 d‟igualtat efectiva entre dones i homes.
Atès que el Tribunal Constitucional ha declarat nuls i inconstitucionals els articles
33, l‟article 36 apartats 1, 3 i 4, l‟article 39 apartats 1, 2 i 3, l‟article 40, article 41
apartats 2, 3, i 4 i l‟article 44.
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat
legislativa i és la seu on s‟expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la moció 37/XI
sobre la judicialització de la política que insta el Govern de la Generalitat “a fer tots
els passos, les accions i el desplegament legislatiu necessaris per a assegurar que
els drets socials assolits per la ciutadania de Catalunya per mitjà de les dites lleis
recorregudes puguin ésser garantits en tots els casos, i per tant deixar sense efecte
pràctic la suspensió del Tribunal Constitucional”.
Per tots aquests motius, el grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet de Llobregat proposa d‟adopció dels següents
ACORDS
Primer. Garantir el compliment per part de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de l‟article 15
de la llei 17/2015 sobre l‟obligatorietat d‟elaborar, aprovar, executar i avaluar un pla
d‟igualtat de dones i homes destinar al personal al seu servei, així com d‟un
protocol per prevenir i abordar l‟assetjament sexual i per raó de sexe.
Segon. Donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d‟igualtat i les
mesures per prevenir i abordar l‟assetjament sexual i per raó de sexe en l‟àmbit
laboral, així com fer-los arribar la recomanació d‟inscriure els respectius plans al
Registre de Plans d‟Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Tercer. Fer arribar aquest acord a les entitats de dones del municipi, al Comitè
d‟Empresa i els sindicats de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, al Consell de Ciutat i a tots
els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
MOCIÓ 38.- PER A LA CREACIÓ D‟UNA NOVA TAXA DE PISOS BUITS
PROPIETAT D‟ENTITATS FINANCERES I GRANS TENEDORS IMMOBILIARIS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; 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 del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Atès que l‟actual crisi ha impactat de manera molt dramàtica en la vida de milers de
persones, que a causa de les dificultats econòmiques no poden cobrir les seves
necessitats més bàsiques i en concret en matèria d‟habitatge.
Atès que milers de persones han estat desnonades i han vist vulnerat el seu dret a
un habitatge digne enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat
extrema, exclusió social, econòmica i residencial.
Atès que l‟Estat espanyol és el país d‟Europa amb més desnonaments i amb més
habitatges buits.
Atès que la gran majoria dels habitatges buits són propietat d‟entitats financeres i
de grans tenedors.
Atès que gran part d‟aquestes entitats financeres han estat, d‟una manera o altra,
rescatades amb diners públics.
Atès que la PAH ja fa anys que reivindica la dació en pagament i que es garanteixi
el dret a l‟habitatge digne.
Atès que la Llei del Dret a l‟Habitatge a Catalunya estableix com a utilització
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anòmala d‟un habitatge la seva desocupació i permanent i injustificada.
Atès que cal mobilitzar els pisos buits a través de la imposició de multes com bé
permet la Llei 18/2007 (i el Decret 1/2015).
Atès que diferents ajuntaments del nostre país han decidit penalitzar els habitatges
que en aquest moments és troben en mans dels bancs i posar-los en lloguer social
per a les famílies que es troben en situació de risc social.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet ha manifestat i s‟ha manifestat en contra dels
recursos del Tribunal Constitucional impulsats pel govern del PP i llurs sentències
envers la llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
El grup Municipal d‟ERC proposa al Ple de l‟Ajuntament l‟adopció dels següents
acords:
PRIMER La modificació de les ordenances fiscals de l‟any 2017 per incorporar una
taxa per la verificació d‟ús anòmal d‟un habitatge en cas d‟estar buit.
SEGON.- Ratificar el compromís de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet amb les altres
institucions catalanes per garantir el dret a l‟habitatge digne de la població, i per fer
front a l‟emergència habitacional.
TERCER.- Donar trasllat d‟aquesta moció al Govern de la Generalitat, als grups
polítics del Parlament de Catalunya, al Consell de Ciutat, als consells de Districte, a
les Plataformes d‟Afectats per la Hipoteca i a la FAVVLH.
MOCIÓ 39.- PER GARANTIR L‟ACCÉS A LA CULTURA I A L‟ESPORT A
PERSONES I FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA.
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 pràctica esportiva afavoreix un estil de vida saludable, fomenta les
relacions humanes i la cohesió.
Atès que els beneficis de la pràctica regular d‟activitat física són múltiples sobre la
salut per prevenir malalties, tenir un benestar mental, millora l‟autonomia de les
persones, millora l‟autoestima i el rendiment escolar i acadèmic.
Atès que la cultura es la quarta porta de l‟estat del benestar, en tant que és un
element de cohesió per excel·lència, ens referma en la pertinença dins d‟una
col·lectivitat i també ens dóna eines per créixer i desenvolupar-nos.
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Atès que una bona política cultural, coherent però incisiva, permet la vertebració
social.
Atès que la ciutadania tant a títol individual com col·lectiu ha de poder accedir dins
del seu entorn social als recursos socials i la seva difusió.
Atès que un municipi culte és un municipi més just i per tant més ben preparat per
fer front al moment que ens toca viure.
Atès que invertir en cultura, polítiques culturals i en esport és apostar pel benestar
dels ciutadans i ciutadanes.
Atès que la crisi ha motivat que moltes famílies, joves, infants i persones en situació
de vulnerabilitat econòmica no puguin accedir a la cultura i la pràctica de l‟esport.
Atès que l‟Ajuntament ha de garantir l‟accés a la cultura i l‟esport independentment
de la seva situació econòmica.
El grup Municipal d‟ERC de l‟Hospitalet proposa al Ple l‟adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Que en els poliesportius Municipals i en les activitats culturals que es
realitzin en equipaments municipals que siguin de pagament es reservi un
percentatge d‟entrades i d‟abonaments per tal de què les famílies, infants,
aturats/des i persones en situació de vulnerabilitat puguin accedir a pràctica
esportiva i cultural.
SEGON.- Que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet garanteixi i reforci les polítiques per què
cap nen o jove que pertany a famílies en situació de vulnerabilitat es quedi sense
poder practicar activitats físiques i esportives en horari extraescolar per raons
econòmiques.
TERCER.- Donar trasllat d‟aquesta moció al Consell de Ciutat, als consells de
Districte i a les entitats culturals i esportives de la ciutat.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 40 i 41, es produeixen les intervencions següents:

Essent les 23.33 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia. Així mateix, també abandona la
sessió la Sra. Ana González Montes, regidora del grup polític municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Val, quant a la primera, la moció per afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar
i personal. La conciliació de la vida laboral, familiar i personal és una estratègia que
facilita la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes i es dirigeix a
corregir una nova organització del sistema social i econòmic, on homes i dones
puguin fer compatibles les diferents facetes de la seva vida: la feina, l‟oci i el temps
personal.
Per abreujar, em vaig directament als acords, els acords que demanem, que es
posen a votació avui són:
El primer, estudiar la possibilitat de dur a terme una campanya institucional, dirigida
a les empreses situades dins la nostra ciutat, per sensibilitzar i informar de la
necessitat, possibilitats i beneficis d‟incloure mecanismes de conciliació de la vida
laboral, familiar i personal, dins la seva estructura funcional.
Segon, estudiar l‟aplicació de noves polítiques públiques encaminades a potenciar i
a afavorir que les empreses de l‟Hospitalet apostin per la conciliació de la vida
laboral, familiar i personal, tals com per exemple introduir criteris per valorar
positivament, dins dels plecs de contractació a aquelles empreses que duguin a
terme mesures encaminades a afavorir dita conciliació, bonificacions fiscals o
qualsevol element incentivador.
I tercer, donar trasllat a les Associacions de Veïns, sindicats, associacions
d‟empresaris i entitats socials de la nostra ciutat.
Quant a l‟altra moció, la número 41, a la Junta de Portaveus els he passat a tots els
diferents grups, una sèrie de modificacions que em consta que té tothom, inclús el
Rafa i la Cristina també les tenen, les teniu tots. Bé, la moció versa sobre el
reconeixement històric de l‟edifici de “El Coro”, un edifici que data de... una història
de “El Coro” que s‟inicia a l‟any 1925, un edifici construït en l‟estil Noucentista
Populista, estava format per una àmplia cafeteria situada a l‟entrada del local,
seguida de les dependències a on vivia la família que regentava el bar de
l‟associació.
Tot això té una història, una història de diferents situacions que van passar en
aquella època, que posteriorment, després de la guerra civil, va quedar
pràcticament anul·lada, una història que no ha tingut un recorregut molt llarg en
aquesta ciutat de coneixement i el que proposem en els acords que es posen a
votació seria:
El primer, estudiar els mecanismes per tal que es pugui conservar el màxim
d‟elements representatius i característics de l‟edifici de “El Coro” per poder
preservar, en la mida del possible, la memòria històrica de la nostra ciutat.
El segon, instal·lar a la façana del nou edifici que es construirà al solar deixat per la
destrucció de l‟edifici de “El Coro”, una placa commemorativa que doni fe de la
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història d‟aquest local tan important pel barri.
El tercer, que seria una afegitó de la moció inicial, seria donar compliment dels
acords del Ple de gener de 2016 en relació a “incorporar panells informatius i codis
QR als diferents edificis i elements del patrimoni històric de L‟Hospitalet”,
incorporant-ho també al panell informatiu i commemoratiu de l‟edifici de “El Coro”.
El quart seria fer al Museu de l‟Hospitalet, i en els llocs on es cregui convenient, una
exposició perquè la ciutadania conegui la història d‟aquest edifici i del que va
suposar per a la nostra ciutat. Aquesta exposició s‟inaugurarà durant la primera
meitat de l‟any 2017.
I un cinquè acord que seria donar trasllat a les Associacions de Veïns, associacions
culturals, PERSEU i entitats del barri del Centre.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. Respecte a la moció per afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar
i personal, tenim l‟hora que tenim avui, té certa gràcia també votar aquesta moció a
aquesta hora, jo posaré acordar-ho també en l‟horari del transport públic, perquè
tots puguem tornar a casa sans i bé, igualment votaré a favor la 40 i la 41.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, votarem per separat els acords a la 40, per afavorir la conciliació de la vida
laboral, familiar i personal. Tot i que la moció introdueix algun element interessant
sobre la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, des d‟aquest grup
municipal tornem a sentir que es tracta d‟una proposta tèbia, al nostre entendre, i
que inclou poques mesures concretes.
En relació al primer acord, votaríem a favor, sempre i quan s‟accepti una esmena
concreta en relació a que les... a la redacció el que demanava, ara no recordo
exactament com era el literal, però era algo així com, un moment...
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SRA. SECRETÀRIA
Estudiar la possibilitat de dur a terme una campanya institucional, dirigida a les
empreses situades dins la nostra ciutat, per sensibilitzar i informar de la necessitat,
possibilitats i beneficis d‟incloure mecanismes de conciliació de la vida laboral,
familiar i personal, dins la seva estructura funcional.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Perfecte, merci. Sempre i quan s‟acceptés que les entitats mencionades al tercer
acord, en el trasllat diria que és, associacions de veïns, sindicats, associacions
d'empresaris, entitats socials, més els col·lectius feministes de la ciutat, participin
de tot aquest desenvolupament de l‟estudi i desenvolupament d‟aquesta campanya,
integrant-se en un grup de treball que participi i assessori la seva redacció i
implementació. Que fem un grup de treball on participin tots aquests agents per
elaborar l‟estudi previ i la campanya. Si no s‟accepta, no la podrem votar a favor, no
podem votar a favor aquest acord.
I no sé si la decidim ara, continuo...
Essent les 23.38 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Torneu a dir, si us plau.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sempre i quan això, que les entitats mencionades a l‟acord, les pròpies del trasllat,
associacions de veïns, sindicats, associacions d'empresaris, entitats socials, més
els col·lectius feministes de la ciutat, participin de tot el desenvolupament de l‟estudi
i desenvolupament d‟aquesta campanya, integrant un grup de treball que participi i
assessori la seva redacció i implementació. O sigui, que la campanya no la
dissenyem nosaltres en el despatx i la dissenyi el govern, sinó que la dissenyin els
agents interessats i que en saben d‟aquest tema i que en tenim uns quants a la
ciutat segurament.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha una esmena “in voce” no? pel que estic veient, l‟accepta o no Sr. Monrós?
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
És que em sembla que, vull dir, proposa un..., o sigui, vol incloure més gent, però
és que podríem incloure molta més gent encara i, per tant, entenc que la moció està
acotada tal i com està i ja està.

SRA. ALCALDESSA
Doncs no accepta l‟esmena entenc, val, posicionament.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Val, llavors ens abstenim en aquest punt i votem a favor del segon. Votarem a favor
d'aquest punt, tot i que ens genera força debat i ens genera debat, perquè nosaltres
ens prenem molt seriosament el que significa veritablement la paraula conciliació, i
més encara el concepte corresponsabilitat. Això significa que nosaltres, els homes
fonamentalment, però també les administracions i les empreses, assumim la nostra
part de responsabilitat en els temps de cures i obligacions domèstiques. Perquè
posar les cures al centre de la vida avui, a més a més de ser urgent i necessari, és
també per nosaltres revolucionari i defineix, al nostre entendre, una línea política
anticapitalista molt clara, la qual aquest grup municipal defensarà sempre
fermament, per valors i també com a estratègia per frenar el capitalisme voraç, que
s‟ha alimentat durant dècades de les cures i del treball no remunerat, però alhora
imprescindible a tota societat, i que han fet sempre les dones. Tot i que no creiem
que aquesta moció impliqui canvis reals, per la seva falta de compromisos concrets,
permet obrir un debat necessari entre veïns i veïnes, sindicats, empresaris,
col·lectius feministes i entitats, sobre el concepte de la corresponsabilitat, en els
horaris, en les conciliacions laborals, etc. Gràcies.
41, 41, voy, voy, voy. En aquesta hem tingut molts problemes per posicionar-nos,
estàvem bastant d‟acord amb el text que s‟havia proposat des del grup de
Camviem, que li havia fet una proposta d‟incloure un parell de punts que
reconeixien la importància del patrimoni històric i arquitectònic que representava
aquest edifici per a la ciutat, proposant la seva incorporació al Pla Especial de
Protecció de Patrimoni, i un segon acord que deia: “estudiar els mecanismes per tal
que es pugui conservar i recuperar l‟edifici, que per nosaltres és primordial, amb el
màxim d‟elements representatius i característics de l‟edifici de “El Coro”, preservant
la memòria històrica de la nostra ciutat”. Bé, eliminant aquests dos punts i deixantnos en un estudiar els mecanismes existents per tal que es puguin conservar el
màxim d‟elements, però no parlar de l‟edifici, per nosaltres és una moció molt
descafeïnada en relació a aquest edifici, votarem a favor del primer, perquè no... i
fent malabarismes, perquè hem tingut la documentació, hem tingut els acords mitja
hora abans del Ple i, clar, jo no sé cóm funcionen la resta de grups, a mi em costa
molt decidir i no podria decidir, no hauria de poder decidir...
Bé, ja està, doncs ens abstenim de tota la moció i ja està, sense més, vull dir, he
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estat intentant explicar-te el per què de les votacions per separat, bé, veig que no hi
ha un cert interès, crec que hi havia una proposta d‟una força bona moció per
aconseguir el que el text expositiu de la moció diu que és aprofitar i recuperar o
mantenir la integritat de l‟edifici i bé, amb el text actual l‟únic que fa és parlar de
memòria, de memòria d‟un edifici que ja no hi és. Bé, doncs ja està, ens abstenim.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, votarem a favor de les dues mocions i també, bé, a nosaltres, com en el cas del
Christian, també ens sentíem més còmodes amb la proposta que havia fet Iniciativa
Esquerra Unida i Alternativa-Pirates. Moltes gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la 40, votaremos favorablemente los acuerdos de esta moción,
aunque realmente no compartimos gran parte de la parte expositiva, pero el Partido
Popular ya lo tiene previsto para los próximos cuatro años en la acción de gobierno
de España, es uno de sus objetivos favorecer la conciliación de la vida laboral y
familiar.
Y respecto a la 41, también votaremos favorablemente.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A la moció 40 votarem a favor, encara que pensem, com ja ha comentat el company
Christian, que és una moció molt, molt genèrica i molt tèbia, en aquest sentit, i que
necessita aclarir aquests mecanismes dels que parla. En tot cas, la votarem a favor,
encara que el redactat de la part expositiva sobretot, no correspon al nostre
posicionament respecte d‟aquest tema, per diferents motius.
Un, la conciliació de la vida laboral, familiar i personal no és una estratègia per res,
és un dret de les persones. La igualtat entre homes i dones no és una nova
organització del sistema social i econòmic, és un element de justícia social i una
superació de l‟heteropatriarcat que ha relegat a les dones a ciutadanes de segona. I
també trobem a faltar la crítica a aquest sistema heteropatriarcal que ha regit la
nostra societat i ha discriminat i discrimina encara a les dones per raó de gènere.

I també considerem que aquest és un tema suficientment important com per
continuar fent campanyes de sensibilització, nosaltres el que volem són reformes
legislatives, que facin efectiva aquesta igualtat entre homes i dones, reformes que
s‟han de fer tant al Parlament de Catalunya, com al Congrés dels Diputats, i allà és
on esperem els canvis reals. Cal defensar la igualtat amb fermesa i no deixar-la en
estudis i bones intencions de les que ja hem tingut moltes durant molts anys.
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Essent les 23.45 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Ana González Montes,
regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.
Per la moció 42, de “El Coro”, em saltaré una part, perquè tenim molta pressa, però
que un cop més assistim a un nou cas de “patrimonicidi” a la ciutat de l'Hospitalet i
ara li toca a l‟edifici de “El Coro”. Passaré de la seva història, perquè penso que ja
la coneixeu tots gaire, però el grup de Camviem l'Hospitalet vam fer una pregunta i
un prec el passat Ple de setembre, fent-nos ressò de les reclamacions de
l‟Associació PERSEU, on demanàvem que s‟estudiés la incorporació de l‟edifici al
Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Uns dies més tard, ens assabentem, i no
per part del Consistori precisament, que l‟edifici s‟enderrocarà properament en la
seva totalitat.
Lamentem que el text final de la moció no sigui el que s‟havia consensuat amb
l‟Associació PERSEU, que ja havia fet concessions importants per arribar a un
acord que pogués preservar l‟edifici, i ens trobem així amb una moció amb una part
expositiva molt treballada per dita associació, que no es veu reflectida en una part
propositiva molt fluixa i que continua en la mateixa línia política. L‟Hospitalet té una
història molt rica de la qual ens hem de sentir orgullosos, una història que hem de
defensar, per tant, votarem positivament la moció, menys el punt 2, perquè no
podem votar favorablement un acord que dóna per enderrocat aquest edifici i es
conforma amb posar una placa per record.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, a nosotros la moción número 41 nos parece interesante, más que nada no
porque, claro, en principio por eso no estábamos muy de acuerdo en cómo se había
presentado en principio, porque nos parecía que el patrimonio arquitectónico, pues
sinceramente, a nuestro modo de ver y a nuestro corto entender quizás, pero si
hemos preguntado por ahí, pues tiene poco o más bien ninguno ¿no? Pero sí es
cierto que vale la pena preservar una cierta memoria, porque hay un patrimonio ahí
que, bueno, que es inmaterial y esto vale la pena. La lectura esta que nos ha hecho
caer en…porque prácticamente casi nadie de esta ciudad sabía eso, la verdad es
que los lugareños, los que están ahí adyacentes al barrio del centro y la gente muy
mayor, pero seguramente, sí, sí, porqué se ríe Sr. Cristian Alcázar, yo me expreso
como me expreso, yo es que soy de pueblo, es que yo no vengo de la universidad
como usted, o quizás tampoco, estudiamos casi al lado, al lado del patrimonio este
que estamos hablando, ahí, ahí.
Bueno, dejando eso de lado, quiero decir que sí es cierto que hay una cierta
sensibilidad, yo creo que es bueno que se tenga en cuenta y que eso se refleje, que
se explique, que se diga, que ahí en su momento estuvieron las derechas, las
izquierdas, bueno por ahí pasaron todas las tropas de este país, los regulares,
estuvo también un maquis famoso, donde conoció a su esposa, es bonito explicarlo
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eso y yo creo que es bueno, porque es una historia que tiene ese edificio, ese
barrio, y que si se perdiera, pues es una pena. Por lo tanto, yo cuando lo vi, a mí
me gustó y de hecho se lo dije, pero luego después vi que había una serie de
historias que se querían cambiar y no estuve de acuerdo porque, sinceramente,
creía que invertir un montón de dinero en algo que arquitectónicamente tiene poco,
se habla incluso de que puede haber un refugio de la guerra, habrá que buscarlo, si
aparece el refugio ya tenemos lío, cuando vayan a construir ya tenemos ahí historia
y entonces habrá que parar, quietos ahí, a ver qué pasa aquí.
En cualquier caso, apoyamos la moción con mucho gusto, porque entendemos que
es una historia, para mí entrañable, para mí y supongo que para el barrio, y es
bueno que se explique y que se preserve y que se ponga la placa y que eso conste
ahí para los siglos de los siglos, no diré amén, porqué sino alguien se puede reír,
pero en cualquier caso la apoyamos.
Y la otra, pues evidentemente también la vamos a apoyar y no me extiendo más,
porque creo que tiene prisa la Alcaldesa y nos está mirando a todos como diciendo,
acaben ya que tenemos que cerrar aquí el chiringuito.

SRA. ALCALDESSA
No, no, yo no tengo prisa Sr. García, pero bueno, creo que llevamos ya casi siete
horas.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, yo hasta que salga el sol puedo estar aquí trabajando, no me preocupa, no hay
problema.

SRA. ALCALDESSA
Sí, aquí si es por eso. Por parte del grupo socialista, Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. En relació a la moció 41, votarem a favor, aquesta
moció que presenta el grup de Convergència ens permet aclarir algunes
informacions, perquè en el propi Ple i arrel de les intervencions dels diferents grups,
doncs s‟han anat posant de manifest diferents posicionaments i, en tot cas, anem a
explicar, des d‟una perspectiva del govern, en quina situació es troba aquest edifici.
L‟Edifici del carrer Baró de Maldà número 24, que és el que havia estat la seu del
cor “La Campestre” no ha estat mai catalogat en cap fitxa del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni, mai, mai de la vida, ho dic perquè hem descobert “El Coro”,
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no, perdona, no ha estat mai, i la moció no parla de catalogar-ho, per tant, no ha
estat mai i com que no ha estat mai, però és que, a més a més, en aquests
moments, en aquest edifici tindrien moltes dificultats per trobar alguna cosa
catalogable, perquè fruit d‟un incendi i fruit de la caiguda de la teulada l‟any 2013,
pràcticament allà no va quedar absolutament res, estem parlant d‟una façana i d‟un
interior d‟una antiga fàbrica de plàstics.
Estem absolutament d‟acord en què això té un patrimoni, s‟ha de reconèixer com a
patrimoni immaterial, perquè realment té un valor històric inqüestionable, històric, i
per tant, ha de tenir el seu reconeixement al Museu, ha de tenir el seu
reconeixement allà on calgui, i probablement hem de fer tots els possibles perquè
es pugui transmetre aquesta, bé, la història de “El Coro”, i això està previst, ho farà
el Museu i no serà cap problema, el Sr. García estava llegint una part d‟aquesta
història que ja ha recollit el propi Museu.
Aquest edifici i el del costat, el que ocupava Aigües de Barcelona, que ja està
enderrocat, per cert, l‟enderroc de l‟edifici Aigües de Barcelona no ha provocat, ho
dic, perquè avui hem respost al grup d‟Iniciativa per Catalunya Verds sobre la
qüestió, no ha afectat de cap manera a l‟actual edifici de “El Coro”, no ha afectat en
res, ho dic per aclarir-ho, perquè, o sigui, l‟enderroc de l‟edifici d‟Aigües que no
estava catalogat i que no tenia cap valor de cap mena, més que l‟econòmic, no ha
afectat de cap manera a aquest edifici.
Però ambdós edificis estan, d‟alguna manera, recollits en les normes estètiques del
sector centre del Pla Especial de Patrimoni, és a dir, qualsevol edificació que es faci
allà ha de reunir, en qüestió de façanes, volumetries i composició de l‟edifici, doncs
ha de reunir tot una sèrie de normes que estan descrites i que són perfectament
conegudes i són les que s‟utilitzen en el sector del centre, com en tants altres
edificis, i no ha hagut mai cap problema.
Tenim l‟informe d‟impacte patrimonial, no tenim coneixement de cap tipus de refugi
antiaeri, efectivament si hagués una excavació i sortís algun tipus de resta, doncs
evidentment aplicarem la legislació, que és el que hem de fer, aplicar la Llei si
apareix aquesta resta, avui per avui això és pura “rumorologia”, no se sap de cert
que hi hagi cap refugi antiaeri en aquestes finques i, per tant, si és que surt el cas,
doncs es farà la comprovació que s‟hagi de fer i es farà el treball des d‟un punt de
vista arqueològic que toqui.
No hi ha cap “patrimonicidi”, per tant, aquí utilitzem sempre els grans adjectius i les
grans paraules, com si això portés..., perquè la pregunta és cóm podem portar a
l‟estat original aquest edifici, cóm ho podríem fer, perquè es que no queda
absolutament res, o sigui, seria molt difícil tornar a la situació anterior aquest edifici,
insisteixo, perquè és que documentalment és d‟una complexitat extraordinària.
Per tant, en aquesta lògica de recollir aquest patrimoni com una qüestió immaterial,
bé, com una història clara de la ciutat, doncs nosaltres donarem recolzament a la
moció, farem tot el que aquí està descrit i tot allò que els tècnics municipals de
patrimoni, que se n‟ocupen de la cura del patrimoni, no tenim cap departament de
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“patrimonicidi”, doncs faran les actuacions que calguin, aquelles que estan descrites
a la Llei i aquelles que per sensibilitat el propi govern també durà endavant.
Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Votarem favorablement a la moció número 40.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna qüestió? Quedarien, si no he entès malament, quedarien
aprovades totes dues mocions i passem a l‟última moció.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 40 i 41; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 40.- PER AFAVORIR LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL,
FAMILIAR I PERSONAL.
La conciliació de la vida laboral, familiar i personal és una estratègia que facilita la
consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes. Es dirigeix a corregir una
nova organització del sistema social i econòmic on homes i dones puguin fer
compatibles les diferents facetes de la seva vida: la feina, l‟oci i el temps personal.
Les primeres demandes d‟equilibri entre la vida laboral i familiar comencen a aflorar
en els països més avançats els anys 70-, davant la constatació de la ruptura del
model de referència de l‟era industrial; un model basat en l‟estructura familiar
nuclear clàssica i en una activitat laboral centrada en la figura del treballador de
sexe masculí a temps complet, subjecte a horaris i llocs de treball rígids, i en la
consagració de les dones a l‟esfera reproductiva.
Però, tanmateix, aquest canvi en l‟estructura del mercat laboral no ha anat
acompanyat d‟un canvi en les percepcions socials sobre els treballs i la família i el
model de “treballador ideal” que impera en el mercat de treball segueix essent el
d‟un home amb màxima disponibilitat laboral, cosa que resulta discriminatòria per a
les dones, en el seu doble rol d‟assalariades i principals responsables del treball
domèstic- familiar -així com també per als homes que volen assumir les seves
responsabilitats familiars.
És per això que es fa evident la necessitat d‟inocular dins la societat la cultura de la
conciliació.
És un aquest punt on l‟administració pública, en un rol de corresponsabilitat amb la
resta d‟agents socials, té el deure de ser una part activa dins d‟aquest camí cap a la
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conscienciació de la necessitat de conciliar la vida laboral i familiar.
A nivell estatal i nacional, existeixen diferents marcs normatius que regulen la
conciliació de la vida laboral, familiar i personal però a nivell de l‟administració local
encara hi ha un gran ventall d‟accions i polítiques a aplicar encaminades tant a
sensibilitzar i a informar dels beneficis i possibilitats que ofereix la conciliació com a
potenciar que aquestes pràctiques es puguin introduir dins del món de l‟empresa
privada
Per tot això, el grup Polític de Convergència i Unió, proposa a l‟Ajuntament Ple,
l‟adopció del següent acord:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l‟acord PRIMER amb 25 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1
vot d‟abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez;assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Estudiar la possibilitat de dur a terme una campanya institucional,
dirigida a les empreses situades dins la nostra ciutat, per sensibilitzar i informar
de la necessitat, possibilitats i beneficis d‟incloure mecanismes de conciliació de
la vida laboral, familiar i personal dins la seva estructura funcional.
b) S‟aprova per unanimitat l‟acord SEGON, que literalment diu:
SEGON.- Estudiar l‟aplicació de noves polítiques públiques encaminades a
potenciar i a afavorir que les empreses de l‟Hospitalet apostin per la conciliació
de la vida laboral, familiar i personal tals com, per exemple, introduir criteris per
valorar positivament dins dels plecs de contractació a aquelles empreses que
duguin a terme mesures encaminades a afavorir dita conciliació, bonificacions
fiscals o qualsevol element incentivador.
c) S‟aprova per unanimitat l‟acord TERCER, que literalment diu:
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TERCER.- Donar trasllat a les Associacions de Veïns, sindicats, associacions
d‟empresaris i entitats socials de la nostra 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 41.- DE RECONEIXEMENT HISTÒRIC DE L‟EDIFICI “EL CORO”.
Els vestigis històrics de l‟Hospitalet es remunten a l‟època romana encara que
l‟etapa de finals del segle XIX i principis del XX és la que ha deixat més petjada a la
ciutat.
Tanmateix, degut a que la conservació i la memòria històrica no ha estat mai un
element prioritari pels successius governs de la ciutat, cada cop són menys els
vestigis dels què disposa l‟Hospitalet que donin compte de la seva història.
A causa d‟això, molts fets importants de la nostra història estan sent oblidats ja que
són desconeguts per gran part de la nostra ciutadania.
L‟últim exemple de la manca de conservació històrica de la nostra ciutat el trobem
en l‟edifici de “El Coro” situat al carrer del Baró de Maldà, 24.
La història d‟aquest edifici la podem conèixer per boca d‟alguns veïns que van viure
en primera persona la seva construcció i, també, gràcies a la recopilació històrica
feta per Perseu, Associació per a la Defensa del Patrimoni de l'Hospitalet de
Llobregat els quals al seu bloc expliquen que:
“La història d‟El Coro s‟inicia el 1925 quan la Societat Coral “La Campestre” associació creada el 1882 que es dedicava a la promoció del cant coral i de la qual
rep el nom de “El Coro” – decideix construir la seva nova seu al solar que hi havia
entre el carrer Baró de Maldà i la Riera de la Creu. En aquest espai, que era
propietat de la Campestre, es va construir un edifici d‟uns 50 metres de llarg per uns
12 d‟ample rematat per una teulada a doble vessant amb diverses altures, el qual,
aixecat per paletes del poble que voluntàriament van aportar la seva mà d‟obra, va
ser inaugurat el 23 de maig de 1926, amb l‟assistència de totes les forces vives de
la ciutat.
L‟edifici, construït en estil Noucentista popularista, estava format per una àmplia
cafeteria situada a l‟entrada del local, seguida de les dependències a on vivia la
família que regentava el bar de l‟associació. Un cop traspassada aquesta zona, es
donava accés a un teatre amb un escenari que era on feien els assajos i els
concerts de la coral o d‟altres agrupacions de l‟Hospitalet que trobaven en aquest
espai social un lloc per als seus assajos. Cal destacar que els alts sostres estaven
adornats amb motius florals modernistes i que el de l‟escenari era més alt que els
altres a fi d‟ubicar les tramoies. L‟escenari estava rematat amb diverses floritures en
guix amb l‟escut de La Campestre a la part superior.
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D‟aquesta manera, els socis i les seves famílies trobaven a El Coro un espai social
on passar les estones de festa, sent el primer lloc de la ciutat on es van projectar
pel•lícules. Malauradament el convuls període d‟entreguerres anava a alterar tot.
El 1928, La Campestre, sense solució de continuïtat, va passar de ser una societat
recreativa a una associació política que es va inscriure a la Unió Patriòtica, el partit
de dreta tradicionalista dirigit pel dictador Miguel Primo de Rivera i al qual pertanyia
també l‟alcalde de aquell moment, Tomàs Giménez. Això va significar que, amb la
caiguda de la dictadura el 1930 i la destitució de Primo de Rivera, el partit per ell
fundat es dissolgués, dispersant totes les agrupacions que la integraven i amb elles,
els més de 200 integrants de La Campestre.
Així les coses, va acabar per desaparèixer l‟activitat associativa de El Coro, però no
la política, ja que allí van passar a celebrar-se reunions del sindicat anarquista CNT,
el qual va passar a tenir el local com a lloc de reunió i solaç dels joves anarquistes
del poble (recordar que l‟Hospitalet tenia poc més de 25.000 persones en aquell
temps). Sigui com sigui, no ha quedat constància en quin moment, ni en quins
termes va canviar la titularitat de l‟immoble d‟una societat a una altra.
Arran d‟aquest canvi de titularitat, la vida social i política d‟El Coro, durant la II
República, es va disparar, convertint el local en un dels focus més importants
d‟activitat àcrata de la zona. Per ell van passar personatges tan coneguts
posteriorment com el maqui Quico Sabaté o la seva companya Leonor Castells,
sent aquest el lloc on es van conèixer.
Durant la Guerra Civil, El Coro també va jugar un paper important, ja que des
d‟aquí, per exemple, el 19 de juliol de 1936 van sortir columnes de cenetistes cap a
Barcelona per aturar el cop d‟Estat i, més tard, va ser l‟oficina on s‟apuntaven els
joves de l‟Hospitalet per anar a lluitar al front. Encara que, és clar, les coses no van
sortir com s‟esperaven.
La victòria del bàndol franquista i la seva duríssima repressió va eliminar d‟arrel tot
indici d‟activitat subversiva que pogués existir a la ciutat, i El Coro, com a focus
central d‟ella, va patir les conseqüències, sent expropiada pel règim per, durant els
anys 40, ser venut a una empresa que es dedicava a una indústria molt nova: el
plàstic. Per a això, va ser remodelat l‟interior i convertit en nau industrial, encara
que la sensibilitat de qui va fer la reforma va fer que es preservessin alguns
elements. L‟escenari va ser tapiat respectant les decoracions i l‟escut i l‟espai de les
tramoies va ser utilitzat per fer diverses habitacions. L‟empresa, anomenada
SAPLAS (Societat Anònima de Plàstics) va mantenir la seva activitat fins ben
entrats els 80, moment, a partir del qual, El Coro tanca les portes definitivament,
utilitzant-se el seu interior com a pàrquing de les contigües oficines d‟Aigües de
Barcelona”.
Amb aquesta història, es fa palès aquest edifici, desconegut per gran part de la
població de la ciutat, tanca darrera les seves parets una part important de la història
més recent de la nostra ciutat donat que va ser un edifici referent en la vida social i
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política del barri.
Tanmateix, i si no es fa res per impedir-ho, en breu tota aquesta història quedarà
sepultada i en poc temps ningú la recordarà.
Per tot això, el grup Polític de Convergència i Unió, proposa a l‟Ajuntament Ple,
l‟adopció dels següents acords, que incorporen les esmenes “in voce” introduïdes
pel portaveu de l‟esmentat grup proponent:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l‟acord PRIMER amb 26 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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:
PRIMER.- Estudiar els mecanismes per tal que es pugui conservar el màxim
d‟elements representatius i característics de l‟edifici de “El Coro” per poder
preservar, en la mida del possible, la memòria històrica de la nostra ciutat.
b) Ha estat aprovat l‟acord SEGON amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra dels
representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i amb 1 vot d‟abstenció del
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representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Instal•lar a la façana del nou edifici que es construirà al solar deixat
per la destrucció de l‟edifici de “El Coro”, una placa commemorativa que doni fe
de la història d‟aquest local tan important pel barri.
c) Ha estat aprovat l‟acord TERCER amb 26 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d‟abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCER.- Donar compliment dels acords del ple de gener de 2016 en relació a
“incorporar panells informatius i codi QR als diferents edificis i elements del
patrimoni històric de L‟Hospitalet”, incorporant-ho també al panell informatiu i
commemoratiu de l‟edifici de “El Coro”.
d) Ha estat aprovat l‟acord QUART amb 26 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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:
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QUART.- Fer al Museu de l‟Hospitalet, i en els llocs on es cregui convenient,
una exposició perquè la ciutadania conegui la història d‟aquest edifici i del que
va suposar per a la nostra ciutat. Aquesta exposició s‟inaugurarà durant la
primera meitat de l‟any 2017.
e) Ha estat aprovat l‟acord CINQUÈ amb 26 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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:
CINQUÈ.- Donar trasllat a les Associacions de Veïns, associacions culturals,
PERSEU i entitats del barri del Centre.
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.

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, número 42, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, a veure, aquesta moció, aquesta proposta que presentem avui, és el resultat
d‟una sol·licitud d‟informació que fem al març d‟aquest any i que reiterem al maig
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d‟aquest mateix any, demanant una certa informació del nombre, una informació
que no és pública, que no es troba, que no es troba d‟una manera ordenada a la
web de l‟Ajuntament o a qualsevol altre espai “on line” on es pugui consultar, per
exemple, i és la informació del nombre total i la distribució per barris i/o districtes
dels locals municipals cedits per aquest Ajuntament a les entitats de la ciutat.
Demanem això, demanem una sèrie de criteris, ara llegiré la resposta que ens
donen, i demanem també, no només el nombre total i els criteris per cedir aquests
locals, sinó demanem també quins són, el que creiem nosaltres una part important
d‟aquesta relació entre Ajuntament i entitats, quins són els convenis reguladors o
els contractes que signa aquesta administració amb les entitats, des de fa molts i
molts anys, per cedir aquests locals i en quines condicions que se suposa que
haurien d‟estar dins d‟aquests contractes o convenis.
Bé, com que això no se‟ns contesta al maig d‟aquest any, i després d‟esperar al
març primer i al maig després, després d‟esperar uns quants mesos, un temps
prudencial, que ens demanen normalment, per contestar aquestes sol·licituds
d‟informació, decidim presentar aquesta moció amb cap altre motivació que rebre la
informació, tenir la informació i ordenar una mica el que creiem, per no haver rebut
la informació, creiem que està una mica desordenat.
Bé, no llegiré, tampoc no cal llegir més el contingut de la moció, potser algunes de
les respostes que ens donen, com per exemple quan una entitat, ens diuen, com a
criteris, bé, podem dir també el nombre, el nombre de locals cedits a entitats en
aquesta ciutat són 197 i els criteris que ens donen per cedir aquests locals, ens
diuen: quan una entitat presenta una sol·licitud per la cessió d‟un local municipal,
aquesta es valora seguint els següents criteris:
Criteri territorial: els locals es cedeixen al districte on l‟entitat desenvolupa les seves
activitats. Està bé,
Criteris qualitatius: que hi hagi un treball continuat de l‟entitat des de la seva
inscripció al registre d‟entitats, la seva implicació en accions comunitàries,
processos participatius, taules d‟activitat, el seu compromís i participació activa als
esdeveniments ciutadans, festes majors i altres, que es desenvolupin al barri i/o
districte i la valoració dels projectes programes i/o activitats que han portat a terme
durant els darrers anys i altres elements qualitatius respecte al seu treball.
Bé, els hi requereixen també que l‟entitat ha d‟estar inscrita al Registre Municipal
d‟entitats i la sol·licitud mitjançant instància on justifiqui la necessitat d‟un local
Bé, no veiem en cap d‟aquests criteris, ens semblen bastant insuficients i bastant
pobres tècnicament, i no veiem que existeixi cap element objetivable, cap indicador,
cap criteri valorable de manera objectiva, on les entitats puguin percebre que no es
valora de manera absolutament arbitrària, i dic arbitrària per no dir altres coses, la
decisió sobre si concedir o no una cessió de local.
Bé, el que demanem en aquesta..., també hem inclòs dins de la moció, perquè sigui
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públic abans, que la relació de locals, que no és pública, aquesta relació de locals
cedits a entitats, i demanem, en els acords demanem, en un primer lloc, l‟elaboració
d‟un estudi intern per a la seva posterior publicació, on es recullin, per una banda,
tots els locals o edificis públics cedits actualment a diferents entitats, amb la seva
catalogació i descripció de l‟espai, dimensions, dotacions, ubicació, així com
l‟històric de cessions a entitats dels espais, durant els últims 15 anys, i les
condiciones acordades per definir el règim d‟ús previst.
En segon lloc, fixar de forma consensuada amb totes les forces politiques, un
protocol d‟adjudicació dels locals municipals a las entitats sol·licitants, això es
podria ampliar, no cal que siguin només les forces polítiques, es podria ampliar, que
reuneixi un llistat d‟indicadors avaluables de forma objectiva, per tal de garantir
l‟equitat i el lliure accés en igualtat de condicions de totes les entitats de la ciutat, a
l‟ús de l‟espai i amb un procés completament transparent.
En tercer lloc, garantir que cada cessió municipal de locals a entitats, compti amb el
corresponent, a partir d‟ara, està clar, no sabem si les anterior el tenen o no, perquè
no ens l‟han ensenyat, amb el corresponent conveni i/o contracte de cessió d‟ús, on
constin les condicions i el regim d‟ús de l‟espai, termini d‟ús, horaris, drets i deures
dels concessionaris, clàusules de rescissió, etc, i que aquests contractes o convenis
siguin públics i accessibles, des de la web municipal.
En quart lloc, crear una borsa pública amb els locals municipals disponibles, aquells
que no estan cedits, per tal d‟oferir a les diverses entitats i/o col·lectius de la ciutat,
amb l‟objectiu de dinamitzar el moviment d‟entitats i de locals municipals. Aquesta
borsa d‟espais serà pública i accessible, des de la web municipal i es configurarà
com una eina més d‟impuls de la participació social i veïnal, a la nostra ciutat.
I, en darrer lloc, donar trasllat d‟això als Consell de Ciutat, als Consell de Districte, a
la Federació d‟Associacions de Veïns de l‟Hospitalet i a totes les entitats de la ciutat
que actualment són concessionàries d‟un local de propietat municipal. Gràcies.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Molt ràpid, a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A favor.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
A favor.

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

SRA. ALCALDESSA
Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
La parte expositiva, que quería leerla yo entera, porque no...a ver si, es que ha
dicho, no la leeré, porque tal y cual, si quieres la leo que hay tiempo ¿no? A favor.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Potser demana informació que no tenim, per tant, segurament per això no té la
resposta. A favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria aprovada la moció i són les dotze, per tant, aixequem la
sessió, quedant únicament el punt de precs i preguntes, que jo demanaria a tots els
grups polítics que si tenen algun prec o alguna pregunta ens ho facin arribar per
escrit. Moltes gràcies, s‟aixeca la sessió.
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Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 42; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 42.- PER A LA CESSIÓ D‟ÚS DELS LOCALS MUNICIPALS, PER A
ENTITATS DE L‟HOSPITALET LLOBREGAT.
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‟Hospitalet de Llobregat és una ciutat amb una extensa i prolífica història
d‟associacionisme i entitats veïnals i socials.
Atès que l‟Hospitalet de Llobregat és la segona ciutat de Catalunya, amb una
població que supera els 250.000 habitants.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet és l‟ens responsable de la cessió dels espais,
locals i immobles públics, que configuren el patrimoni de la ciutat.
Atès que la participació ciutadana és un dels reptes d‟aquesta administració, del
seu govern local i un dels eixos que vertebren la convivència a les ciutats.
Atès que des del grup municipal CUP-PA, el passat 8 de març de 2016 (amb
nombre de registre: 15.962) i el 12 de maig de 2016 (amb nombre de registre:
28.399), vam registrar 2 sol·licituds d‟informació consecutives, sobre aquesta
mateixa temàtica.
Restant encara, des de fa més de 7 mesos, pendents de rebre els contractes i/o
convenis que regulen les relacions entre entitats i Ajuntament, respecte a la cessió
de locals municipals.
Atès que no podem corroborar que existeixen els esmentats contractes i/o convenis
de cessió de locals municipals, entre l‟Ajuntament i les entitats que gestionen
aquests espais.
Exposem la nostra voluntat que aquest Ple corregeixi el sistema que fins ara havia
estat normalitzat i que, segons informació rebuda mitjançant resposta a la nostra
primera sol·licitud d‟informació, es venia duent a terme fins ara de la següent
manera:
“Quan una entitat presenta una sol·licitud per la cessió d‟un local municipal, aquesta
es valora seguint els següents criteris:
-

Criteri territorial: els locals es cedeixen al districte on l‟entitat desenvolupa les
seves activitats

-

Criteris qualitatius: que hi hagi un treball continuat de l‟entitat des de la seva
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inscripció al registre d‟entitats, la seva implicació en accions comunitàries
(processos participatius, taules d‟activitat), el seu compromís i participació activa
als esdeveniments ciutadans (festes majors i altres) que es desenvolupin al
barri i/o districte i la valoració dels projectes programes i/o activitats que han
portat a terme durant els darrers anys i altres elements qualitatius respecte al
seu treball.
-

Requeriments o tràmits per gaudir d‟un local municipal:


L‟entitat ha d‟estar inscrita al Registre Municipal d‟entitats i ha de
tenir la seva informació actualitzada.

Sol·licitud mitjançant instància on justifiqui la necessitat d‟un local
dins de l‟àmbit territorial on desenvolupa les seves activitats”
La mateixa resposta institucional incloïa un llistat d‟entitats que actualment disposen
de la cessió d‟ús de locals municipals, a l‟Hospitalet de Llobregat. Aquesta relació
es pot consultar al ANNEX I d‟aquesta moció.
Considerant que existeix una gran indefinició en aquests criteris i trobant a faltar
qüestions importants, per tal de garantir la transparència a aquestes cessions de
locals públics, com per exemple: la manca d‟indicadors ponderables, la manca
d‟identificació del responsable o l‟àrea que pren la decisió respecte a les cessions i
a més a més, la manca de transparència a l‟hora de poder consultar de forma
pública els informes i/o la documentació que justifiquen aquestes cessions de locals
a entitats de la ciutat.
Per tot això exposat, el grup municipal de la CUP – Poble Actiu proposem al Ple
l‟adopció dels següents acords:
PRIMER: L‟elaboració d‟un estudi intern per a la seva posterior publicació, on es
recullin, per una banda, tots els locals i/o edificis públics cedits actualment a
diferents entitats, amb la seva catalogació i descripció de l‟espai (dimensions,
dotacions, ubicació...); així com l‟històric de cessions a entitats dels espais, durant
els últims 15 anys i les condiciones acordades per definir el règim d‟ús previst.
SEGON: Fixar de forma consensuada amb totes les forces politiques un protocol
d‟adjudicació dels locals municipals a las entitats sol·licitants, que reuneixi un llistat
d‟indicadors avaluables de forma objectiva, per tal de garantir l‟equitat i el lliure
accés en igualtat de condicions de totes les entitats, a l‟ús del espai i amb un procés
completament transparent.
TERCER: Garantir que cada cessió municipal de locals a entitats compti amb el
corresponent conveni i/o contracte de cessió d‟ús, on constin les condicions i el
regim d‟ús del espai (termini d‟ús, horaris, drets i deures dels concessionaris,
clàusules de rescissió, etc.) i que aquests contractes i/o convenis siguin públics i
accessibles, des de la web municipal.
QUART: Crear una borsa pública amb els locals municipals disponibles, per tal
d‟oferir a les diverses entitats i/o col·lectius de la ciutat, amb l‟objectiu de dinamitzar
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el moviment d‟entitats i de locals municipals. Aquesta borsa d‟espais serà pública i
accessible, des de la web municipal i es configurarà com una eina més d‟impuls de
la participació social i veïnal, a l‟Hospitalet de Llobregat.
CINQUÈ: Donar Trasllat als Consell de Ciutat, als Consell de Districte, a la
Federació d‟Associacions de Veïns de l‟Hospitalet i a totes les entitats de la ciutat
que actualment són concessionàries d‟un local de propietat municipal.
ANNEX I
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PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
CIUTADANS


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
setembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal de Ciutadans, Sr. Jesús
Amadeo Martín González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta verbal que formuló en la sesión plenaria de fecha 27 de
septiembre de 2016, según lo que dispone el artículo 55 del Reglamento
Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada en el Pleno Ordinario que
se celebrará el próximo día 25 de octubre de 2016, en relación a la página web
del servicio de limpieza, le informo:
Actualmente se está trabajando para incorporar los contenidos en la página web
corporativa.
Atentamente,”



En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
setembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal de Ciutadans, Sr. Jesús
Amadeo Martín González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta verbal que formuló en la sesión plenaria de fecha 27 de
Septiembre de 2016, según lo que dispone el artículo 55 del Reglamento
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Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada en el Pleno Ordinario que
se celebrará el próximo día 25 de octubre de 2016, en relación a la reforma de
la calle Llobregat, le informo:
Las obras de remodelación de la Calle Llobregat comenzaron a principios del
presente mes de Octubre.
A pesar de que no se pudieron iniciar en la fecha prevista por motivos de
carácter administrativo, el calendario de obra tendrá en consideración los
acuerdos con vecinos y comerciantes y finalizaremos la primera fase antes de la
campaña de Navidad tal y como se había programado.
Atentamente,”

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVAPIRATES-E


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
setembre de 2016, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiAPIRATES-E, Sra. Ana González Montes, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 27 de setembre de 2016, sobre
l’edifici “El Coro” i el solar contigu, l’informo:
- Volem saber quin tipus de construcció es farà al solar contigu de l’edifici de
“El Coro” i si l’edifici “El Coro” ha patit danys degut al procés d’enderroc del
solar contigu.
Segons s’ha pogut comprovar en els arxius municipals, en el solar situat en el
núm 26 del carrer Baró de Maldà es va sol·licitar, en data 2 de maig de 2016,
llicència d’obres majors per a la construcció d’un edifici format per 8 habitatges.
Pel que fa als presumptes danys sobre l’edifici de “El Coro” com a conseqüència
de l’enderroc de l’edifici veí, no es té constància dels mateixos.
Cosa diferent és el fet que al novembre de 2013 es va detectar, fruit d’una
inspecció dels serveis tècnics municipals, una situació de risc per patologies
estructurals en l’edifici després d’un enfonsament d’una part de la nau interior
per fallida d’una encavallada de fusta.
Degut a un incendi es detectaren esquerdes verticals a les parets i un estat de
l’estructura, especialment del tros de coberta que no s’havia enfonsat, molt
inestable presentant risc per a l’edifici situat enfront, així com pel local que té en
planta baixa i en general pels vianants.
Tanmateix, es feia necessari conservar en bon estat de funcionament l’estació
transformadora situada dins del cos que afronta al carrer Riera de la Creu.
Com a conseqüència de tota aquesta situació es presentà un projecte
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d’enderroc dels dos forjats que formen el cos que afronta al carrer Riera de la
Creu, enderroc de la paret que constitueix façana també al carrer Riera de la
Creu fins a l’alçada de planta baixa i enderroc de la resta de la nau interior.
- Volem saber si es té en compte que als baixos de l’edifici “El Coro” i de
l’edifici contigu enderrocat, poden haver-hi restes d’un refugi de la Guerra Civil i
quines mesures s’estan prenent per conservar-ho?
Sense perjudici què es pugui documentar posteriorment, actualment no consta
l’existència de cap refugi en el subsòl dels solars situats en el carrer Baró de
Maldà 22-24 i 26.
Cal fer constar que tampoc s’ha assenyalat en cap document urbanístic general
ni en el PEPPA vigent, cap zona de prospecció arqueològica que afecti aquests
solars.
En qualsevol cas, i de conformitat amb les determinacions de l’informe d’11
d’octubre de 2016 emès pels serveis tècnics de Patrimoni Cultural, en relació a
la possible existència d’un refugi antiaeri al subsòl, aquest no s’ha pogut
confirmar. En conseqüència, cas que durant els transcurs de les obres es
detectés la presència de restes arqueològiques o paleontològiques, s’estarà a
allò que determina la legislació vigent en aquesta matèria.
- En relació al prec referit a preservar la integritat estructural de l’edifici i a la
seva incorporació al patrimoni protegit de la ciutat en la propera revisió del Pla
Especial de Protecció del Patrimoni.
Tal i com ja s’ha fet constar i ha quedat palès en l’informe de la Secció del
Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de data 11 d’octubre de 2016, no existeix cap
nivell de protecció específic sobre l’edifici situat en els núms 22-24 del carrer
Baró de Maldà.
En el mateix informe s’assenyala que l’estat de conservació de l’estructura de
l’edifici és molt precari.
No existeixen doncs motius fonamentats en dret per a limitar els drets
urbanístics inherents a aquesta parcel·la de conformitat amb la normativa
urbanística vigent.
Cal recordar que l’establiment d’afectacions urbanístiques s’ha de fer en el marc
d’una modificació de planejament urbanístic i han de ser folgadament
fonamentades sense perjudici que de les mateixes se’n puguin derivar
responsabilitats patrimonials.
Així mateix, es fa constar també que les reserves de dispensació són, de
conformitat amb el Text Refós d’Urbanisme de Catalunya, nul·les de ple dret.
Atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
setembre de 2016, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiAPIRATES-E, Sra. Juliana Carballeira Pascual, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcaldia i regidor de
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Govern d‟Educació, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Benvolguda Senyora:
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 27
de setembre i, segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic de Ple,
en relació a l’anàlisi de les dades de matriculació a la ciutat:
Li fem arribar informe sobre l’escolarització del curs 2016-17 a les etapes
d’Educació Infantil-Primària i Secundària i els quadres annexes desglossats per
zones educatives (*).
Ben atentament,

INFORME
Assumpte: Situació de l’escolarització per zones educatives – curs 2016/2017
INFANTIL – PRIMÀRIA
CONSIDERACIONS PRÈVIES


Les dades d’escolarització són facilitades pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat com administració competent en aquest àmbit.



Els centres públics, determinats com d’alta complexitat, han reduït, d’inici, la
seva ràtio a 22 alumnes per aula en el nivell de P3.
o Zona B Bellvitge Gornal: Escola Gornal.
o Zona D Pubilla Cases Can Serra : Escoles Folch i Torres; Lola
Anglada; Puig Gairalt.
o Zona E1 Collblanc – la Torrassa: Escoles Charlie Rivel;Ernest Lluch;
Marius Torres; Pep Ventura; Santiago Ramón y Cajal.
o Zona E2 La Florida: Escoles Joaquim Ruyra; Menendez Pidal; Pau
Vila i Pere Llliscart.
El fet que la ràtio de sortida estigui en 22 alumnes/aula, impedeix superar
els 24 alumnes en cas d’increments de ràtio.



El sector públic ha incrementat en tres nous grups la seva oferta de P3.
o 1 grup més Escola Folch i Torres.
o 1 grup més Escola Marius Torres.
o 1 grup més Escola Pere Lliscart.



L’escolarització és viva. La ciutat té un alt índex de mobilitat, és per això que
les dades són molt variables segons el moment.



Els increments de ràtio estan motivats, principalment, per mantenir junts a
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germans, per necessitat d’escolaritzar a l’estar en etapa obligatòria o per
poder atendre les demandes de proximitat que fan les famílies quan afecten
a pàrvuls.
ANÀLISI DE LA MATRÍCULA – Dades comissió de garantia d’admissió de 6
d’octubre de 2016 (S’adjunta document amb les dades numèriques per zona i
nivell educatiu i taxa d’ocupació).
D’acord amb les dades facilitades pel Departament d’Ensenyament la situació
és la següent:













ZONA A – SANTA EULÀLIA
La zona disposa de vacants en tots els nivells excepte a P5 que està a 0
vacants i 31 places per sobre ràtio.
ZONA B - BELLVITGE GORNAL
La zona disposa de vacants en tos els nivells.
ZONA C – CENTRE, SANT JOSEP, SANFELIU
La zona disposa de vacants en tots els nivells.
ZONA D – PUBILLA CASES CAN SERRA
La zona disposa de vacants en tots els nivells, excepte a P4 amb 0 vacants i
18 per sobre ràtio; P5 amb 0 vacants i 10 per sobre ràtio.
ZONA E1 – COLLBLANC LA TORRASSA
La zona disposa de vacants a tots els nivells, excepte P4 amb 0 vacants i 4
per sobre ràtio; 1r. amb 0 vacants i 13 per sobre ràtio.
ZONA E2 – LA FLORIDA
La zona disposa de vacants a tots els nivells, excepte a P4 amb 0 vacants i
15 per sobre ràtio; P5 amb 0 vacants i 10 per sobre ràtio.

Globalment la ciutat disposa de places vacants en tots els nivells de l’etapa
sense comptabilitzar les places incrementades de ràtio.

ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO)
De les dades facilitades pel Departament d’Ensenyament, comissió de garantia
d’admissió de 6 d’octubre de 2016, (s’adjunta resum) es desprèn el següent:









Primer d’ESO
Totes les zones educatives disposen de places vacants.
Segon d’ESO
Totes les zones, excepte Collblanc – la Torrassa – La Florida, disposen de
vacants.
Tercer d’ESO
Totes les zones, excepte Santa Eulàlia, disposen de places vacants.
Quart d’ESO
Totes les zones, excepte Pubilla Cases – Can Serra, disposen de places
vacants.

…/…

317

Globalment, la ciutat disposa de places vacants a tots els nivells educatius de
l’etapa, sense considerar els increments de ràtio.
Les edats de l’alumnat permet una major mobilitat entre zones que a Infantil –
Primària.
Les escolaritzacions fora de zona són consensuades entre la Inspecció i les
famílies.
Els increments de ràtio els acorda la Inspecció amb els centres educatius per
necessitats d’escolarització obligatòria.”
(*) S‟inclouen els quadres annexes desglossats per zones educatives.


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
setembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATESE, Sr. Ivan Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l‟Alcaldia, Sra. Mari
Garcia-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu formular el passat Ple de data 27 de setembre
de 2016 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a
efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari del dia 25 d’octubre de 2016,
en relació “als estats comptables i el balanç de pèrdues i guanys de Fira”.
Dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per
recavar la informació necessària.
Ben atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
setembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal d‟ICV-EUiAPIRATES-E, Sr. Ivan Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda
i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta oral que veu formular en el Ple de 27 de setembre 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 25 d’Octubre
de, en relació a:
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“Sobre l’impagament, una noticia que va sorgir fa una setmana i escaig,
sobre l’impagament de l’Ajuntament de la quota de control, d’una quota a
un òrgan de control, i volem saber a què es deu aquest tema, aquest
impagament si estava previst, no estava previst i demès, perquè no hem
tingut….. hem tractat de llegar les noticies i no hi havia un contrast de la
mateixa.”
Els hi comunico tal i com ja vaig fer palès en el Ple del passat dia 27 de
setembre que, en la última Comissió Especial de Comptes la mateixa
Interventora va donar les explicacions, es va pagar el 2016 i va haver un petit
error en la factura del 2014-2015.
En aquest moment estem en la disposició de confirmar que aquest Ajuntament
ha resolt la incidència de les anualitats del 2014 i 2015, i estan liquidades.
Cordialment,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
setembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal d‟ICV-EUiAPIRATES-E, Sr. Ivan Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel regidor de Benestar Social, Sr. Jesús
Husillos Gutiérrez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 27
de setembre de 2016 en relació a les actuacions realitzades en relació al control
de plagues, adjunto informe del personal tècnic municipal en relació al
Programa de Control de Mosquits, Programa de Control de Paneroles i
Programa de Control de Rosegadors.
Atentament,
INFORME

Exp: D-2016568-JLRR
Motiu: Pregunta al Ple per contestar el 25-10-16
Programa Control Mosquits:
LLISTAT D’ACTUACIONS:
- CONVENI SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS DEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT:
o Tractament larvicida en tots el embornals de la ciutat 3 vegades/any els

…/…

319

mesos de març a setembre. Són aprox. 14.000 embornals.
o Prospecció, vigilància, tractament i diagnosi en els LVE (Llocs de Vigilància
Especial), una vegada al mes en època estiuenca el mesos de maig a octubre.
(llistat de 50 localitzacions: escoles, hospitals, parcs públics, etc.).
o Sol·licitud d’actuació al Servei de Control de Mosquits d’actuació
(prospecció, diagnosi, proposta de mesures i tractament larvicida o adulticida si
cal), per demandes ciutadanes concretes.
- ACTUACIONS COORDINADES (Ajuntament – Servei de Control de
Mosquits- Agència de Salut Pública:
o Es duen a terme inspeccions, prospeccions i tractament si cal; en la
prevenció pel risc de transmissió per casos de malalties tropicals transmeses
per mosquits (CHIKUNGUNYA, DENGUE, ZIKA), segons el protocol tècnic
establert.
-

INFORMACIÓ CIUTADANA

o Es fa difusió del fulletó informatiu al ciutadà sobre la prevenció de
proliferació de mosquits, en funció de les èpoques de l’any (primavera/estiu)
En quant a la previsió pel proper any 2017, cal valorar els resultats tècnics
d’aquest any 2016 i la disminució de queixes ciutadanes per aquesta
problemàtica.
La dotació econòmica per aquest conveni, ha estat en el 2016, amb el Servei de
Control de Mosquits és de: 17.711,51 €.. L’Ajuntament de L’Hospitalet participa
en aquest conveni en la proporció estimada tècnicament, junt amb els
Ajuntaments del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i Aeroport de Barcelona.

CONTROL DE PLAGUES URBANES
Programa Control Paneroles:
- Igualment es segueixen els procediments dels programes d’inspecció, així
com l’atenció a les sol·licituds ciutadanes, fent prospecció, i sol·licitud de
tractament plaguicida en l’espai públic quant es necessari, per part de l’empresa
adjudicatària del servei.
- Tractaments sistemàtics: L’empresa adjudicatària els duu a terme al llarg
dels mesos de març a setembre mitjançant aplicació plaguicida en l’interior de
les arquetes de les zones que s’han predeterminat en funció de l’avaluació de la
campanya anterior. En el 2016 s’han tractat 1500 arquetes aproximadament. Al
mes de març s’ha fet aplicació amb pintura insecticida.
- Difusió del cartell informatiu a la ciutadania sobre la prevenció de les
paneroles.
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Programa Control de Rosegadors:
- Es segueix el mateix procediment esmentat en l’apartat anterior en els
programes d’inspecció i atenció a sol·licituds ciutadanes
-

Quant a tractaments sistemàtics ja programats, al llarg de l’any 2016:

o S’està fent control de 100 enceballs penjats (a l’interior de les arquetes de la
Ciutat),
o Control de 22 papereres amb caixa trampa a l’interior,
o Control de 50 caixes trampa en jardinets del Districte VI.
La dotació pressupostària és de 98000 euros.”
PARTIT POPULAR


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 27 de setembre
de 2016, per la regidora del grup polític municipal del PP, Sra. Sonia Esplugas
González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
27/09/2016, 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 25/10/2016 en relació a: “... la calle se llama Mileva Maric, está
detras del Hotel SB Plaza Europa, es una callejuela que está cerca de la calle
Ciencias, los vecinos desde hace tiempo sufren, pues las consecuencias de que
en la calle Ciencias existen tres semáforos...”
Resposta:
El pasado 17 de octubre de este mes, el concejal del distrito, David Quirós y yo
mismo, acompañados con técnicos de nuestras áreas, nos entrevistamos con
vecinos de la calle Mileva Maric. En la reunión nos indicaron que la queja se
debía a que los vehículos que circulan por la c. Ciencias, para no pasar los
semáforos, utilizan la c. Mileva Maric como atajo y además lo hacen a una
velocidad excesiva. En la misma reunión se plantearon también otros temas de
la zona.
Atendiendo a las demandas de los vecinos, se están estudiando las posibles
soluciones técnicas.
Ben atentament,”
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
setembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal d‟ERC, Sr. Antoni
García i Acero, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta verbal que va formular en la sessió plenària de data 27
de setembre 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 25 d’octubre de 2016, en relació als expedients que s’estan tramitant
per a fer-hi front a la desocupació injustificada d’habitatges en la ciutat, us
comunico el següent:
Actualment, en el marc de les competències municipals en matèria d’habitatge i
d’allò que determinen la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge i la 24/2015 de
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica, s’han incoat expedients per presumpte situació d’ús anòmal de
l’habitatge en diferents immobles de la ciutat propietat d’entitats financeres.
La incoació d’expedients per a la declaració d’ús anòmal comporta la recerca
prèvia de les dades sobre la titularitat de l’immoble, les inspeccions als
habitatges per a contrastar la seva desocupació, o l’oferiment formal a la
propietat per a que cedeixin voluntàriament l’habitatge a l’Administració.
En aquest sentit, s’informa que aquesta fase ha estat completada, així com els
tràmits administratius associats a l’audiència a la propietat i l’informe de
resolució de les al·legacions presentades.
Finalment s’ha dictat resolució del Tinent d’Alcalde d’EPHUS prèvia a la
Declaració d’incoació d’expedient per presumpta situació d’ús anòmal dels
habitatges i ha estat lliurada a la propietat que ja ha presentat novament
al·legacions a aquest tràmit i que estan pendents de resolució.
Atentament,”



En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
setembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal d‟ERC, Sr. Antoni
García i Acero, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta verbal que va formular en la sessió plenària de data 27
de setembre 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 25 d’octubre de 2016, en relació al cost municipalització del servei de
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neteja, estat i previsió de l’estudi, us comunico el següent:
Està previst que a finals d’any puguem disposar del primer esborrany d’Estudi
de municipalització del Servei de Neteja. Treballs que han estat encarregats a
una consultoria externa.
Atentament,”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
setembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal de Convergència i Unió,
Sr. Jordi Monrós i Ibañez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta verbal que va formular en la sessió plenària de data 27
de setembre 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 25 d’octubre de 2016, en relació a manca de neteja, males olors... del
barri de Collblanc fent extensiu a la resta de barris que presenten una situació
similar, us comunico el següent:
El passat 10 de juny de 2016 es va celebrar una reunió informativa entre l’àrea
d’EPHUS i els diferents grups municipals on es van exposar les conclusions de
“l’informe sobre el Servei de Neteja Viària i Recollida de Residus”, còpia del qual
va ser lliurada a cada grup.
Atès que el representant del grup municipal de CIU no va poder assistir a la
referida reunió, amb posterioritat a la mateixa se li va traslladar físicament una
còpia de l’esmentat informe on consta tota la informació que es va exposar.
En qualsevol cas restem a la seva disposició per a resoldre dubtes o
aclariments que puguin sorgir.
Atentament,”

CANDIDATURA D‟UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
setembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal CUP-Poble Actiu, Sr.
Christian Giménez Márquez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea de Benestar i Drets Socials,
Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que vau fer durant el passat Ple, de data 27 de
setembre 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 25
d’octubre de 2016, referent a l’adjudicació del bar-restaurant del camp de
municipal de futbol del Provençana.
Dir-vos que és necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per
recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

b) Preguntes i respostes que s‟han formulat en temps i forma.
Per part dels regidors del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, d‟acord
amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟ha formulat en
temps i forma una pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General
el dia 17 d‟octubre de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquesta pregunta als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriu
literalment:
1.-RGE núm. 57571, de 17 d‟octubre de 2016
“Ana González Montes, Portaveu del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aprovat el 25 d’octubre de 2011,
presenta al Registre General la següent pregunta per a que siguin
contestades en el proper Ple ordinari:
El Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E vol conèixer l’estat dels següents solars
buits a la Plaça Europa:
- Parcel·la EIO8 Sector 1
- Parcel·les EIO1, EIO2, EIO3, EIO6, EIO13 i EIO14 del Sector 2”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟ICV-EUiAPIRATES-E, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc Josep Belver i Vallès, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
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Ajuntament amb número 57.571.479 i data 17 d’octubre de 2016, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a conèixer l’estat de
diferents solars buits a la Plaça Europa, us comunico que l’estat de l’edificació
actual de les parcel·les EIO8 (S1), EIO1 (S2), EIO2 (S2), EIO3 (S2), EIO6 (S2)
EIO13 (S2) i EIO14 (S2) és el següent:
SECTOR 1 DE LA PLAÇA EUROPA
PARCEL·LA

EIO 8*

TITULARS

EXPEDIENT

ALÇADA

ESTAT DE
LES OBRES

ÚS

Promotora: ESPEBE 3, SLU
Comercialitza: AELCA S.L.
Propietat: Fons Inversions REAL ESTATE

17/2015

PB+18PP

En
construcció

Habitatge

ALÇADA

ESTAT DE
LES OBRES

ÚS

SECTOR 2 DE LA PLAÇA EUROPA
PARCEL·LA

TITULARS (*)

EXPEDIENT

EIO 1

Propietat: Fons Inversions REAL ESTATE

PB+14PP

EIO 2**

Propietat: Fons Inversions REAL ESTATE

112/06

PB+14PP

EIO 3**

Propietat: Fons Inversions REAL ESTATE

112/06

PB+14PP

EIO 6***

ASUA AREA DE PROMOCIÓN S.A.

PB+19PP

EIO 13

ESPAIS CATALUNYA INVER.INMOB.S.L.

24/2016

PB+18PP

EIO 14**

Propietat: Fons Inversions REAL ESTATE

152/06

PB+16PP

Sense
llicència
Llicència
desistida
Llicència
desistida
Pendent de
MPMU
Llicència en
tràmit
No iniciades

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

(*) Les titularitats que figuren són aquells de les quals tenim constància mitjançant
les diverses gestions que han efectuat els interessats en les diferents oficines
municipals: instàncies, escrits, llicències, etc. En cap cas s’han confirmat aquestes
dades amb el Registre de la Propietat.
(**) A tots els efectes continuen com a solars sense cap llicència.
(***) La Modificació del Pla de Millora Urbana a l’àmbit del sector 2 de la Plaça
Europa de les parcel·les EIO5 i EIO6 (MPMU), està actualment en fase de
tramitació en la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva (data
d’entrada a la Generalitat: 03-08-2016).”

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 8 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
3, 4 i 10 d‟octubre de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
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Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 54203, de 3 d‟octubre 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 25 de octubre de 2016.
Según nos han informado los vecinos, en el mes de julio se realizó una intervención
por parte de los Bomberos en el barrio del Gornal, concretamente en la Avenida
Vilanova en el Cap del Gornal.
Por todo ello, este regidor solicita conocer:


Que actuaciones se realizaron por parte de los equipos de Bomberos en el
Cap del Gornal.



Copia del informe técnico que se realizó.



Copia del parte de trabajo de los Bomberos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 54203 i de data 3/10/2016, 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 25/10/2016 en relació a: “Según nos han
informado los vecinos, en el mes de julio se realizó una intervención por parte de
los Bomberos en el barrio del Gornal, concretamente en la Avenida Vilanova en el
Cap del Gornal.”
Resposta:
Informarles que en nuestros archivos no consta ninguna intervención por parte de
los bomberos en el Cap del Gornal en el mes de julio de este año.
Ben atentament,”

2.-RGE núm. 54612, de 4 d‟octubre 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 25 de octubre de 2016.
En relación a la Comisión de Fiestas del Gornal, en el mes de abril de 2016 se
notifica la necesidad de reintegrar parte de la subvención recibida y no justificada
de los ejercicios 2013 y 2014 por un importe de 14.221,00 € y 14.932,84€
respectivamente.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal solicita conocer:


Si ya se ha reintegrado la parte de la subvención recibida y no justificada de
los ejercicios 13 y 14.



Si en el 2016 han recibido alguna subvención por parte de este
Ayuntamiento. En caso negativo, si ha habido alguna subvención con fondos
públicos para la fiesta a través de alguna entidad, y en caso afirmativo a
través de qué entidad.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 54612 i data 4 d’octubre 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 25 d’octubre de 2016, en
relació a:
“En relación a la Comisión de Fiestas del Gornal, en el mes de abril de 2016 se
notifica la necesidad de reintegrar parte de la subvención recibida y no
justificada de los ejercicios 2013 y 2014 por un importe de 14.221,00 € y
14.932,84€ respectivamente.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal solicita conocer:
Si ya se ha reintegrado la parte de la subvención recibida y no justificada de
los ejercicios 13 y 14.
La Intervenció General des de la Unitat de Control Financer i d’acord amb
l’Ordenança General de Subvencions d’aquest Ajuntament, ha procedit a la incoació
de reintegrament de subvencions no justificades, corresponents als exercicis 2013 i
2014 i a declarar la procedència del reintegrament, mitjançant el procediment de
constrenyiment de les quantitats no justificades.
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Si en el 2016 han recibido alguna subvención por parte de este ayuntamiento.
En caso negativo, si ha habido alguna subvención con fondos públicos para
la fiesta a través de alguna entidad, y en caso afirmativo a través de qué
entidad.
No s’ha atorgat cap subvenció en el 2016 per part d’aquest Ajuntament,
Cordialment,”

3.-RGE núm. 56509, de 10 d‟octubre 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 25 de octubre de 2016.
En relación a la pregunta de pleno con número de registro de entrada 42117 en la
que solicitábamos conocer los gastos de representación y dietas de cada uno de los
regidores y directivos de este ayuntamiento tanto si se ha liquidado directamente
por ellos o a través de los diferentes habilitados, se encuentren o no, dentro de un
proyecto o partida presupuestaria concreta, se nos contesta lo siguiente:
“Dir-vos que tota la documentació que sol.liciten es troba en el compte general de
l’any 2015, que ha estat a la seva disposició durant la revisió del compte durant els
dos mesos d’exposició , abans de la seva aprovació”.
En la revisión que hemos efectuado de las cuentas generales del año 2015 hemos
observado que los costes se encuentran repartidos entre diferentes partidas
presupuestarias y proyectos lo que imposibilita a este regidor obtener el total.
Por todo ello, este regidor solicita conocer:


Los gastos de representación y dietas de cada uno de los regidores y
directivos de este ayuntamiento tanto si se ha liquidado directamente por
ellos o a través de los diferentes habilitados, se encuentren o no, dentro de
un proyecto o partida presupuestaria concreta.

En caso de que dicha información se encuentre en una página web del
ayuntamiento, solicitamos se nos indique el enlace para poderlo consultar.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 56509 i data 10 d’octubre 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 25 d’octubre de 2016, en
relació a:
“Reiterando la pregunta 42117 en la que solicitaban conocer los gastos de
representación y dietas de cada uno de los regidores y directivos de este
ayuntamiento tanto si se ha liquidado directamente por ellos o a través de los
diferentes habilitados, se encuentren o no, dentro de un proyecto o partida
presupuestaria concreta, se nos contesta lo siguiente:
“Dir-vos que tota la documentació que sol·liciten es troba en el compte
general de l’any 2015, que ha estat a la seva disposició durant la revisió del
compte durant els dos mesos d’exposició, abans de la seva aprovació.”
Els hi adjuntem còpia del llistat sol·licitat que ha estat a la seva disposició durant la
revisió dels compte general del 2015.
Cordialment,”
4.-RGE núm. 56510, de 10 d‟octubre 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 25 de octubre de 2016.
En relación a la pregunta que presentamos con registro de entrada 42117 en a que
solicitábamos conocer la relación de los gastos de viaje de este Ayuntamiento
desglosados por áreas, concejalías y organismos, y que estuvieran incluidos el
concepto de número de personas que han realizado el viaje, el motivo e importe de
cada uno de los mismos, se nos contestó lo siguiente:
“Dir-vos que tota la documentació que sol·liciten es troba en el compte general de
l’any 2015, que ha estat a la seva disposició durant la revisió del compte durant els
dos mesos d’exposició, abans de la seva aprovació”.
En la revisión que hemos efectuado de las cuentas generales del año 2015 hemos
observado que los costes se encuentran repartidos entre diferentes partidas
presupuestarias y proyectos lo que imposibilita a este regidor obtener el total.
Por estos motivos, este regidor y su grupo municipal solicitan conocer:


Conocer la relación de los gastos de viaje de este Ayuntamiento
desglosados por áreas, concejalías y organismos, y que estén incluidos el
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concepto de número de personas que han realizado el viaje, el motivo e
importe de cada uno de los mismos.
En caso de que dicha información se encuentre en una página web del
ayuntamiento, solicitamos se nos indique el enlace para poderlo consultar.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 56510 i data 10 d’octubre 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 25 d’octubre de 2016, en
relació a:
“Reiterando la pregunta 42168 en la que solicitaban conocer la relación de los
gastos de viaje de este Ayuntamiento desglosados por áreas, concejalías y
organismos, y que estuvieran incluidos el concepto de número de personas
que han realizado el viaje, el motivo e importe de cada uno de los mismos, se
les contestó lo siguiente:
“Dir-vos que tota la documentació que sol·liciten es troba en el compte
general de l’any 2015, que ha estat a la seva disposició durant la revisió del
compte durant els dos mesos d’exposició, abans de la seva aprovació.”
Els hi adjuntem còpia dels llistats sol·licitats que han estat a la seva disposició
durant la revisió dels compte general del 2015.
Cordialment,”

5.-RGE núm. 56512, de 10 d‟octubre 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 25 de octubre de 2016.
En relación a la pregunta de pleno con número de registro de entrada 42115 en la
que solicitábamos conocer el número de directivos, relación de los mismos con los
puestos de trabajo correspondientes que incluyan sueldos fijos y variables así como
las indemnizaciones.
Se nos contesta que la información solicitada se encuentra en la sede electrónica
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de la página web del ayuntamiento.
Consultada la página web, hemos comprobado que faltan los puestos de trabajo,
sueldos fijos y variables e indemnizaciones de los asesores.
Por todo ello, este regidor solicita:


Número de directivos, relación de los mismos con los puestos de trabajo
correspondientes que incluyan sueldos fijos y variables así como las
indemnizaciones.

En caso de que dicha información se encuentre en una página web del
ayuntamiento, solicitamos se nos indique el enlace para poderlo consultar.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 56512 i data 10 d’octubre 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 25 d’octubre de 2016, en
relació a:
“Reiterando la pregunta de pleno con registro 42115 en la que solicitábamos
conocer el número de directivos, relación de los mismos con los puestos de
trabajo correspondientes que incluyan sueldos fijos y variables así como las
indemnizaciones.
Se nos contesta que la información solicitada se encuentra en la sede
electrónica de la página web del ayuntamiento.
Consultada la página web, hemos comprobado que faltan los puestos de
trabajo, sueldos fijos y variables e indemnizaciones de los asesores.”
En la pregunta efectuada, ens faciliten les dades que a través de la pàgina web de
l’Ajuntament consten i donen compliment a totes les seves peticions, tant en relació
als directius i assessors d’aquest Ajuntament.
Així mateix en la mateixa pàgina web, es fa constar per certificat de la Directora de
Serveis de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, que no s’ha ha abonat cap
indemnització en concepte d’abandonament de cap càrrec i que la trobaran en
aquest enllaç:
https://seuelectronica.l-.cat/gDocs/indemnitzacionsPerAbandonamentDeCarrec.pdf
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Cordialment,”
6.-RGE núm. 56513, de 10 d‟octubre 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 25 de octubre de 2016.
En relación a las preguntas de pleno con registro de entrada numero 42174, 42176
en relación a las plazas de aparcamiento público de la Farga y de la Plaza del
ayuntamiento, se nos contesta una parte de la pregunta, pero falta la siguiente:


Relación de personas y cargos a los que se les asignó plaza de parking en
la Farga y en la Plaza del ayuntamiento durante el 2015.

Por todo ello, este regidor solicita:


Relación de personas y cargos a los que se les asignó plaza de parking en
la Farga y en la Plaza del ayuntamiento durante el 2015.

Si dicha información se encuentra en la página web del ayuntamiento solicitamos
que se nos indique el enlace para poderlo consultar.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 56513 i data 10 d’octubre 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 25 d’octubre de 2016, en
relació a:
“En relación a las preguntas de pleno con registro de entrada número
42174,42176 en relación a las plazas de aparcamiento público de la Farga y de
la Plaza del ayuntamiento, se nos contesta una parte de la pregunta, pero falta
la siguiente:
. Relación de personas y cargos a los que se les asignó plaza de parking en la
Farga y en la Plaza del ayuntamiento durante el 2015.
Por todo ello, este regidor solicita:
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. Relación de personas y cargos a los que se les asignó plaza de parking en la
Farga y en la Plaza del ayuntamiento durante el 2015.
Si dicha información se encuentra en la página web del ayuntamiento
solicitamos que se nos indique el enlace para poderlo consultar”
Dir-vos que tal i com se li va indicar en les respostes anteriors el personal i càrrecs
que ocupen les places de l’aparcament a la Pl. de l’Ajuntament i a la Farga son
Tinents d’alcalde i Portaveus, Habilitats Nacionals, Gerent, Directors/es de Servei i
els/les Caps de Servei de l’Àrea d’Alcaldia - Presidència; Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals; Àrea de Benestar i Drets Socials, vehicles de manteniment d’Informàtica i
Educació i plaça d’aparcament, que ocupa una treballadora amb discapacitat, es
troba en el pàrquing de La Farga i el tipus de discapacitat que pateix queda dintre
del seu àmbit personal.
Cordialment,”
7.-RGE núm. 56515, de 10 d‟octubre 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 25 de octubre de 2016.
En relación a la pregunta de pleno con registro de entrada número 42171 en el que
solicitábamos lo siguiente:


Número total de contratos menores realizados en el 2015 desglosado por
meses.

Se nos contesta que esta información se puede consultar a través del portal de
transparencia del ayuntamiento.
Les adjuntamos lo que vimos en el portal de transparencia del ayuntamiento, en la
que se puede observar que no está desglosado por meses ni consta el número total
de contratos menores del año 2015.
Por todo ello, este regidor solicita:


Número total de contratos menores realizados en el 2015 desglosado por
meses.

En caso de que esté en la página web o en el portal de transparencia esta
información, solicitamos que se nos facilite el enlace donde lo podamos consultar.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
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Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 56515 i data 10 d’octubre 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 25 d’octubre de 2016, en
relació a:
“Reiterando la pregunta de pleno con registro 42171 en el que solicitábamos
el Número total de contratos menores realizados en el 2015 desglosados por
meses.”
Les adjuntamos lo que vimos en el portal de transparencia del ayuntamiento,
en la que se puede observar que no está desglosado por meses ni consta el
número total de contratos menores del año 2015”.
Ens reiterem en la resposta aportada en la pregunta realitzada per vostès en el
passat mes de Juliol, indicant que per saber el nombre total de contractes,
únicament s’ha de fer la suma de la relació que apareix en la pàgina web de
l’Ajuntament.
En relació a la informació sol·licitada del desglossament dels contractes per mesos,
els indiquem que aquesta informació no es troba elaborada, però si necessiten
informació de qualsevol contracte poden sol·licitar-la pel procediment reglamentat.
Cordialment,”
8.-RGE núm. 56517, de 10 d‟octubre 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 25 de octubre de 2016.
En relación a las preguntas de pleno con registro de entrada números 42131,
42132, y 42134, en relación a los locales vacios, se nos contesta que esta
información se encuentra en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal solicita:


Se nos facilite el enlace de la página web del ayuntamiento donde podemos
consultar dicha información, ya que en la relación de locales de propiedad
municipal que se ha consultado en la web, no viene especificado el coste del
mantenimiento de cada local ni las características de cada uno de ellos.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 56517 i data 10 d’octubre 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 25 d’octubre de 2016, en
relació a:
“Reiterando la pregunta de pleno con registro 42131, 42132, 42134, en
relación a los locales vacios, se nos contesta que esta información se
encuentra en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal solicita:
Se nos facilite el enlace de la página web del ayuntamiento donde podemos
consultar dicha información, ya que en la relación de locales de propiedad
municipal que se ha consultado en la web, no viene especificado el coste del
mantenimiento de cada local ni las características de cada uno de ellos.”
Les característiques dels locals municipals es troben en l’expedient de l’aprovació
de l’inventari consolidat de Béns i Drets d’aquest Ajuntament que es va aprovar en
el Ple del 26 de maig de 2015.
La informació sobre el manteniment dels locals buits els hi farem arribar tan aviat la
tinguem elaborada.
Cordialment,”
Per part dels regidors del grup polític municipal d‟Esquerra Republicana de
Catalunya, d‟acord amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s‟han formulat en temps i forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 26 de setembre i 3 d‟octubre de 2016, 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. 52848, de 26 de setembre de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
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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.
Alguns veïns ens han fet arribar les seves queixes sobre l’incivisme en el Parc de
La Remunta.
En les darreres setmanes ha augmentat l’incivisme al Parc de la Remunta i voltants.
Es veuen senyals de tràfic trencades, brutícia, trencament de les finestres de
cotxes, pintades de grafitis, etc.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.
2.

El Govern municipal te coneixement d’aquesta situació?
Quines mesures ha posat en marxa l’Ajuntament per tal que no es produeixin
actes vandàlics en aquesta zona?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 52848 i de data 26/09/2016, 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 25/10/2016 en relació a: “Alguns veïns
ens han fet arribar les seves queixes sobre l’incivisme en el Parc de la Remunta....”
Resposta:
Informar-vos que la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra ja estan informats de
la situació generada en aquesta zona. Ambdós cossos policials ja han establert les
mesures oportunes als respecte, a la taula de coordinació policial.
Així mateix s’ha incrementat el control d’un grup de joves pel tema de la brutícia i
els grafittis. Ja s’han efectuat algunes denúncies de civisme i actes per consum o
tinença d’estupefaents.
Ben atentament,”
2.- RGE núm. 54248, de 3 d‟octubre 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
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L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet han denunciat reiteradament la falta
d’ombres a parcs infantils de la nostra ciutat.
Molts d’aquests parcs infantils estan situats sense cap tipus d’arquitectura o arbrat
que doni ombra a la zona d’esbarjo dels infants.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.

Quines mesures té previst l’equip de govern per solucionar la manca
d’ombra que pateixen molts parcs infantils de la nostra ciutat?

2.

L’equip de govern considera que els tendals que s’han instal·lat al Parc de
la Serp són els adequats per aquest parc?

3.

L’equip de govern considera que els tendals del parc de la Serp són el
model a traslladar als altres parcs amb característiques similars?

4.

Quin és el cost dels tendals que s’han instal·lat al parc de la Serp de Sant
Josep?

5.

L’equip de govern està valorant altres opcions de tendals als que existeixen
al Parc de la Serp?

6.

Quin és el calendari d’instal·lació de tendals i d’arbrat als parcs infantils de
la nostra ciutat per acabar amb la falta d’ombra?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre General d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 54248 i amb data de 27 de setembre de 2016, segons el
que disposa l’article 55 del Regalament Orgànic del Ple a efectes de que sigui
contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el proper dia 25 d’octubre de 2016,
en relació a la falta d’ombres a parcs infantils de la nostra ciutat, informem:
1. Quines mesures té previst l’equip de govern per solucionar la manca
d’ombra que pateixen molts parcs infantils de la nostra ciutat?
S’estan estudiant diferents alternativa en ombres vegetals i una disposició
dels jocs que afavoreixi l’ús de les zones d’ombra.
2. L’equip de govern considera que els tendals que s’han instal·lat al parc de la

…/…

337

Serp són els adequats per aquest parc?
Efectivament, és una de les solucions tècniques possibles atenent a la
superfície del parc, l’existència d’un aparcament soterrani i la pròpia
tipologia dels jocs instal·lats, sense perjudici que es puguin implementar
noves solucions que millorin l’eficiència.
3. L’equip de govern considera que els tendals del parc de la Serp són el
model a traslladar als altres parcs amb característiques similars?
Les solucions d’ombra més adequades per a les zones de jocs infantils
depenen de la tipologia i condicionants del parc on es vulguin instal·lar. En
conseqüència el sistema d’ombra s’ha d’estudiar cas per cas.
4. Quin és el cost dels tendals que s’han instal·lat al parc de la Serp de Sant
Josep?
Cost dels tendals 9.280,27 € (7.669,42 € sin IVA)
Cost de l’estructura 4.278,68 € (3.536,09 € sin IVA)
Cost de mà d’obra 4.235,00 € (3.500,00 € sin IVA)
Cost total 17.793,95 € (14.705,51 € sin IVA)
5. L’equip de govern esta valorant altres opcions de tendals als que existeixen
al parc de la Serp?
Durant les diferents reunions mantingudes amb els veïns de la zona aquests
han estat informats de les possibles alternatives tècniques per aquest parc
en concret.
A la darrera reunió els propis veïns van optar per ampliar el nombre
d’ombres d’acord amb el model existent.
Altrament també s’estan valorant altres tipus de solucions vegetals per
projectar ombra en els parcs majors de 300 m2 sotmesos a exposició solar
elevada.
Pel que fa als parcs amb una superfície menor de 300 m2 i on tècnicament
sigui possible la instal·lació de l’estructura sobre el terra, s’estudiarà la
possibilitat de projectar una estructura fixa.
6. Quin és el calendari d’instal·lació de tendals i d’arbrat als parcs infantils de la
nostra ciutat per acabar amb la falta d’ombra?
Només 38 dels 138 parcs infantils que té la ciutat tenen un elevat número
d’hores d’exposició solar.
S’estudiarà l’increment de zones d’ombra adaptades a les característiques
especifiques de cada parc i coordinades amb les futures intervencions o
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modificacions que s’hi realitzin.
Atentament,”
Per part dels regidors del grup polític municipal de CUP-Poble Actiu, d‟acord amb
allò 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 17
d‟octubre 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.57657, de 17 d‟octubre de 2016.
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d'acord amb allò
que disposa I'article 55 del Reglament del Ple de I'Ajuntament de I'Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General lo següent pregunto, a fi efecte de que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
Exposem:
El passat 1 d’octubre de 2016 es va obrir oficialment el Mercat Municipal de la
Florida. Segons la informació facilitada per aquesta administració, l’edifici compta
amb un total de 5 plantes, de les quals una de més de 2.000m2, està destinada a
ser un “futur equipament municipal”.
Essent la Florida el barri més dens i poblat de l’Hospitalet, Catalunya, Espanya i fins
i tot d'Europa, amb una mitjana de 74.154 habitants per quilòmetre quadrat i essent,
a més, uns dels barris de la ciutat amb més necessitats de mediació comunitària,
treball comunitari i sociocultural per les seves particularitats demogràfiques i
socioeconòmiques, des de CUP-Poble Actiu creiem que és imprescindible obrir tan
aviat com es pugui aquest nou equipament i posar-lo a disposició de las veïnes del
barri/districte, així com dotar-lo de personal, recursos, contingut i gestió adient des
de la administració local, per tal d'optimitzar aquest nou recurs públic disponible.
Per tot això volem saber:


Quin és el projecte de l’equip de Govern local per a la gestió d’aquest nou
equipament?



Quina àrea serà la responsable de la dinamització i aprofitament d'aquest
gran espai, a un barri on cada metre quadrat és tant valuós i com ho farà?



Quin serà el pla d'usos de l'esmentat equipament i com es dissenyarà?
o Es cedirà a algun col·lectiu veïnal o entitat, la gestió de l'equipament
o només l'ús de determinats espais del mateix?
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o Si fos el cas, a quina entitat/s?
o Sota quins criteris es realitzaria aquesta cessió, si escau?


Quan està previst obrir la planta destinada a equipament municipal, de
l'edifici del Mercat Municipal de la Florida?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 57657 i data 17 d’octubre de 2016, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 d’octubre de 2016, en relació al
nou equipament situat en l’edifici del nou mercat de La Florida, us informo:
-

-

-

-

Quin és el projecte de l’equip de govern local per a la gestió d’aquest nou
equipament?
El projecte i el model de gestió dependrà dels usos definitius als quals es
destini el nou equipament. Actualment es treballa en la concreció d’aquets
usos que encara no estan completament definits però que se’n deriven del
procés participatiu que es va desenvolupar amb el teixit associatiu del barri a
principis de 2015 i que caldrà concloure amb la pròpia definició dels usos.
Quina àrea serà la responsable de la dinamització i aprofitament d’aquest
gran espai, a un barri on cada metre quadrat és tant valuós i com ho farà?
L’àrea o departament de l’Ajuntament responsable de la dinamització, així
com la gestió d’aquest espai vindrà determinat per la concreció dels usos i
activitats a la qual es destini. Actualment aquest extrem no està encara
concretat per trobar-se en fase d’estudi.
Quin serà el pla d’usos de l’esmentat equipament i com es dissenyarà?
El Pla d’usos es podrà dissenyar quan s’hagin concretat els usos i activitats
que s’hi podran dur a terme. Com ja s’ha assenyalat anteriorment,
actualment es troba en fase d’estudi.
Quan està previst obrir la planta destinada a equipament municipal de
l’edifici del Mercat Municipal de La Florida?
La data de posada en marxa d’aquest espai no està concretada perquè
dependrà de la concreció d’usos (en fase d’estudi) dels quals se’n derivaran
les obres necessàries d’adequació.
Tot i així està previst que s’obri aquest espai durant el present mandat tal i
com recull el Pla d’Inversions Municipals 2016-2019.

Atentament,”

En l'apartat de precs i preguntes, no es produeixen intervencions.
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca
la sessió essent les vint-i-quatre hores, del dia vint-i-cinc d'octubre de dos mil setze,
de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

