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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 4/2016
Data: vint-i-sis d'abril de dos mil setze
Hora: 17.05h fins 23.50h
Lloc: Casa Consistorial

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

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
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
Mercè Perea i Conillas
Miguel Manuel Garcia Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narvaez
Jesús Amadeo Martín González
Ana González Montes
Juliana Carballeira Pascual
Ivan Nieto Martínez
Sonia Esplugas Gonzalez
Pedro Alonso Navarro
Fco. Javier Martín Hermosín
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
Jordi Monrós i Ibañez
Christian Gimenez Marquez
Rafael Jimenez Ariza
Cristina Santon Ramiro
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

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

Constatada l‟existència del quòrum previst a l‟article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d‟abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d‟abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s‟entra en l‟examen i debat dels assumptes
relacionats a l‟Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 18 DE MARÇ DE 2016.
Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 18 de març de 2016, es pregunta si existeix alguna objecció
i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de
l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Benvinguts a aquest Ple ordinari del mes d‟abril. Sra. Secretària quan vulgui pot
començar amb 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:

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)
Em dono per assabentada del 1 al 4 i del punt 11. A favor del 6,7,8, 9 i 10 i respecte
al 5, a favor i aprofito que portem a aprovació l‟atorgament dels títols honorífics de
distinció ciutadana per felicitar els set guardonats amb la distinció així com els altres
onze candidats que van ser proposats pels membres del consistori. Tenim la sort
que a la nostra ciutat hi ha moltíssimes persones que treballen a diari per fer de
l‟Hospitalet una ciutat millor. El nostre reconeixement i agraïment per a totes elles,
guardonats, candidats i a totes les associacions i entitats de la ciutat i aquelles
persones amb noms i cognoms, i també les que de forma anònima deixen la seva
empremta en la nostra ciutat i ens fan sentir orgullosos de ser veïns de l‟Hospitalet.
Aprofito, a més a més, per proposar al Ple de l‟ajuntament la possibilitat de
reformular el Reglament municipal d‟Honors i Distincions per tal de que sigui el
Consell de Ciutat qui proposi i finalment decideixi els guardonats dels propers anys i
no sigui exclusivament elecció dels regidors del consistori. El Consell de Ciutat pot
ser una eina de participació i diagnosi tant per apropar-nos a les problemàtiques i
necessitats de la ciutat com per transmetre la voluntat de reconeixement envers
l‟atorgament de distincions. Gràcies.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Em dono per assabentat del punt 1 al 4. A favor del 5 al 7. El punt 5 subscric
totalment el que ha dit la meva companya. A favor del 8, del 9 i del 10 i em dono per
assabentat de l‟11.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom. Nosaltres ens donarem per assabentades del punt 1,2,3 i 4.
En relació al 5, ens abstindrem i volem explicar el perquè.
Un dels objectius de la CUP-Poble Actiu dins de les institucions ha estat ben clar
des del principi de la legislatura. 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 participem de les propostes, ni de les votacions a les Distincions
Ciutadanes. Creiem que els partits polítics no som els que hem de prendre aquesta
decisió en un despatx tancat, d'esquenes a la ciutat. La nostra aposta serà sempre
exigir processos participatius que impliquin a totes les veïnes. En aquest cas
concret, que sigui la mateixa ciutat qui pugui proposar i decidir democràticament
quines persones, entitats o col·lectius són mereixedores d'aquestes distincions.
Com sempre hem fet, apostem fermament per la participació com a motor per a la
transformació social. Volem una ciutat viva, dinàmica i participativa, on s‟escolti la
veu de tothom.
Entenem que aquestes distincions tindrien veritable valor si sorgissin de propostes
ciutadanes i fossin votades per les veïnes de la ciutat, en comptes de ser
proposades pels grups municipals, acordades pels mateixos partits a porta tancada
i aprovades en un Ple com el d‟avui. Encara que estem en contra del model actual
de Distincions Ciutadanes que atorga l'Ajuntament, ens abstenim de la votació, com
ho hem fet de tot el procés, perquè volem deixar clar que no tenim res en contra de
cap persona o col·lectiu concret que hagi rebut o rebi aquesta distinció. Tot el
nostre respecte a les set persones, entitats o col·lectius que avui es proposen al
Ple, per ser homenatjades.
Respecte del dictamen 6, aquest dictamen que se sotmet avui a votació, és
conseqüència del conveni entre diferents administracions, signat a finals del 2010,
per a l‟ampliació de la Fira Barcelona. Ara hi aportarem 5 milions i escaig d‟euros, la
mateixa quantitat aportada l‟any 2015, 10 milions i escaig d‟euros, en 2 anys, a
l'empresa privada Fira 2000 SA. El projecte d‟ampliació de la Fira de Barcelona és
un projecte pensat a la mida dels grans grups de constructors immobiliaris;
megaprojecte que inclou tots els edificis, grans torres d‟oficines buides, construïdes
a la Plaça Europa. La empresa encarregada d‟executar les obres d‟ampliació de la
Fira és la societat anònima Fira 2000. El conveni preveu aportacions de diners
públics a interessos privats.
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Els arguments per oposar-nos al finançament amb diners públics de l‟ampliació de
la Fira de Barcelona són els mateixos que fem servir per oposar-nos al PDU
Granvia Llobregat, podeu veure l‟article que vam escriure fa uns mesos, “Prou
especulació urbanística. Aturem el PDU Granvia-Llobregat”. El projecte d‟ampliació
de la Fira de Barcelona no és un projecte pensat per a resoldre les necessitats dels
veïns i veïnes de l‟Hospitalet. És un projecte de l‟economia especulativa i financera.
La Fira de Barcelona és un aparador construït per a les grans empreses sense cap
repercussió per les treballadores. La Cambra de Comerç de Barcelona és una
entitat corporativa privada que té com a finalitat vetllar pels interessos dels grans
empresaris de la demarcació de Barcelona. El president de la cambra de Barcelona
és l‟empresari Miquel Valls i Maseda.
Des del grup municipal de la CUP-Poble Actiu no podem donar suport a un projecte
d‟ampliació que suposa un desemborsament previst de 12 milions d‟euros per part
de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet. I un total de 150 milions d‟euros aportats per les
administracions públiques en aquesta tercera fase de l‟ampliació. El cost total
previst del projecte és de 470 milions d‟euros. Per contra, la Cambra de Comerç de
Barcelona no fa cap aportació per finançar el projecte. No volem que els diners
públics afavoreixin aquests i d‟altres interessos privats. Si les grans empreses volen
una Fira a Barcelona que se la paguin de les seves butxaques. I no pas dels
impostos de totes les veïnes de l‟Hospitalet i d‟altres municipis. Fira Barcelona és
membre del Patronat del Mobile World Capital Barcelona, participa de tots els
negocis a l‟entorn de la marca Barcelona, model al qual nosaltres ens hi oposem
frontalment. Nosaltres apostem per afavorir el model de l‟economia cooperativa,
social i solidària. Res a veure amb el model de negoci que representa Fira de
Barcelona.
En relació al punt 7, tal i com ja vam expressar al ple del passat mes de juliol, ens
tornarem a abstenir en aquest aprovació. Per la nostra absoluta i frontal oposició a
l‟ARSAL. En relació al Parc agrari del Baix Llobregat, volem reiterar la reivindicació
veïnal, d‟entitats ecologistes i d‟altres organitzacions, sobre la inclusió de l‟última
zona agrícola de la nostra ciutat: Cal Trabal, al parc agrari del Baix Llobregat.
Votarem a favor del punt 8, ens abstindrem en els punts 9 i 10 i ens donem per
assabentades del 11 i volem fer algunes consideracions en relació al 9 i al 10.
Els expedients que ens presenten aquestes modificacions de crèdit en el punt 9
com al 10, les partides de sortida són previstes als pressupostos, són en l‟expedient
21 per exemple són de 2.000.000 d‟euros aproximadament en préstecs per fer
inversions durant l‟any. En aquest expedient en concret presenten una sortida de
363.000 euros, 258.000 euros dels quals, són per renovar parc tecnològic: 120
ordinadors, 40 portàtils, 30 tabletes, més llicències de programari. Voldríem incidir i
qüestionar l‟opacitat de la destinació d‟aquests recursos, ja que no sabem a quines
àrees van adreçats. Tampoc sabem quins són els índex d‟obsolescència i/o
deteriorament del material que es substitueix o si és per dotar de nous mitjans a
personal del propi ajuntament, càrrecs electes, càrrecs de confiança, etc. Amb
d‟altres partides, com les previstes per dotar de plataformes les parades
d‟autobusos de la ciutat mitjançant un conveni amb l‟AMB, per temes d‟accessibilitat
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i transport públic, aquest seria un punt que considerem positiu, seria un dels
exemples amb els que hi estaríem a favor.
A l‟expedient 22 inclòs en aquest punt també, la partida de sortida d‟un pressupost
general de 700.000 euros, és de 518.000 euros, 259.000 euros dels quals van en
pagaments a propietaris de finques per expropiacions dins de la fase 2 del Projecte
Porta Nord que és el que urbanitza la zona per sobre de la Creu Roja de
L‟Hospitalet. Són expropiacions fetes amb anterioritat i que encara s‟estan pagant.
Es tracta d‟una adequació dels preus per sentència. Aquí ens trobem emmarcats
dins del model de ciutat d‟aquest Govern i la seva cultura d‟especulació. Per tant,
res més a dir.
Uns altres 100.000 euros per a la senyalització de vies urbanes. Segons el Govern
per facilitar la mobilitat. Nosaltres volem contraposar aquest model amb un altre,
basat en el transport públic i el transport ecològic i sostenible, com ara podria ser la
bicicleta, i no en la fluïdesa del transport privat. És a dir, per nosaltres la inversió en
mobilitat hauria d‟anar encaminada a minvar el transport privat a la ciutat. Però
també hi trobem, barrejats, temes positius com ara els recursos per a l‟ampliació i
adequació de la pista de futbol de l‟escola pública Bernat Metge i amb això hi estem
d‟acord. Per tant, i amb el següent expedient 76 ens passa el mateix. Constantment
dins d‟una modificació de crèdit veiem que arriben partides per diferents motius, de
diferents àrees. Amb unes hi estem a favor, amb d‟altres hi estem totalment en
contra i se‟ns fa molt difícil tenir un posicionament concret, un posicionament a favor
o en contra de tot un paquet de despeses per coses tan diverses.
En el següent per exemple parla de 80.000 euros com a complement del contracte
de neteja, per tal d‟actuar sobre solars dels quals no han rebut resposta dels
requeriments fets als propietaris on constantment apareixen imports força elevats
per externalitzar estudis, com ara 40.000 euros per fer un estudi sobre la
contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica. Ens preguntem si no tenim personal
qualificat a l‟ajuntament que pugui elaborar aquests informes? És obligatori per
normativa externalitzar qualsevol tipus d‟estudi sobre el funcionament d‟algun servei
propi o sobre qualsevol temàtica de ciutat? Sempre hem d‟externalitzar tots els
estudis que fem o que encomanem?
Sí que hi trobem també un estudi en aquest expedient per valorar els índexs de
qualitat del servei de neteja dels parcs i jardins. Suposem que es tracta de l‟estudi
aprovat amb la moció d‟ERC de l‟any passat. Esperem també l‟estudi que també es
va aprovar sobre la viabilitat de la municipalització dels servei de neteja urbana.
En general, en relació als 2 punts hem de dir que tot i que les modificacions venen
sol·licitades pel Cap de Servei de l‟Àrea que pertoca, trobem a faltar una
argumentació tècnica de la necessitat de realitzar totes i cadascuna d‟aquestes
despeses. Per tant, ens hi abstindrem tot criticant la manca de transparència,
l‟opacitat i sobretot l‟esmentada manca d‟argumentacions tècniques contrastades,
de les necessitats de realitzar totes i cadascuna d‟aquestes despeses. Gràcies.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, el grup municipal de Convergència ens donem per assabentats del punt 1 al
número 4, votem a favor del 5, 6, 7, 8, 9, ens abstenim del 9 i del 10, i ens donem
per assabentats de l‟11.
Quant al número 5, més enllà dels guardonats, els set guardonats pels títols
honorífics de Distinció Ciutadana, i tots els que van, diguéssim, ser proposats pels
diferents grups polítics, també posar en valor totes les diferents persones i entitats
de la ciutat que treballen sempre i que segurament també són mereixedors, al igual
que aquestes set. I també, com s‟ha dit aquí, estem..., ja ho vam manifestar a la
Junta de Portaveus que vam fer en el procés per escollir aquests set títols
honorífics, que segurament hem de fer aquest procés més participatiu, ja han
expressat aquí les diferents opcions, i nosaltres estem totalment d‟acord en què
això s‟ha d‟obrir, diguéssim, a un ventall més ampli de la ciutadania, per poder,
doncs fer un procés participatiu acurat per a properes edicions.
Quant a les abstencions dels punts 9 i 10, sempre estem amb el mateix en la
comptabilitat, que ja hem criticat durant molts plens, la comptabilitat que segueixen
en aquest ajuntament amb tantes modificacions de crèdit, que fa difícil seguir el fil
de moltes partides i tal, per tant, ens abstindrem. I ja està.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Ens donem per assabentats del dictamen número 1 al 4, i també
del número 11, votarem a favor del 5 al 8, i farem abstenció del 9 i el 10.
Diferents consideracions, respecte al dictamen número 5, tal i com vam expressar a
la Junta de Portaveus, és la primera vegada que Esquerra Republicana de
Catalunya participava en una Junta de Portaveus per fer l‟elecció de l‟atorgament
dels títols honorífics, i ja vam manifestar que no ens agrada aquest procediment per
escollir aquests títols, creiem que aquest no és el procediment que hem de fer els
diferents grups polítics, perquè és un procediment poc transparent i poc democràtic.
Per tant, nosaltres demanem que en els propers mesos es faci un nou reglament en
aquest sentit, que sigui obert, transparent i participatiu, per part de la ciutadania i de
les entitats, per poder escollir aquests títols honorífics, un model que vagi en la
direcció que també les entitats i les persones d‟aquesta ciutat puguin fer propostes i
també que hi hagi un procés de participació i de votació popular, per escollir les
persones que puguin ser mereixedores d‟aquesta distinció ciutadana. També vull
aprofitar aquestes paraules per felicitar a les diferents entitats i persones que
tindran aquest títol honorífic, per la seva gran tasca que fan a nivell de la ciutat.
Respecte del dictamen número 6, sobre el tema de la Fira, des d‟Esquerra
Republicana de Catalunya considerem que la Fira és un dels motors econòmics del
nostre país, Catalunya, i per tant, sempre hem considerat positiu, doncs que una
part de la Fira i gran part també dels seus congressos, es realitzin a la nostra ciutat.
Però també volem deixar constància que els èxits de la Fira i sobretot els beneficis
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que deixa la Fira a Catalunya, han de tenir un retorn social i també han de tenir més
beneficis pel conjunt de la ciutadania.
I respecte al dictamen número 7, sobre la modificació definitiva dels Estatuts del
Consorci del Parc Agrari, lamentar una vegada més que formem part, com
Ajuntament de l'Hospitalet, en el Consorci del Parc Agrari, però no destinem ni un
metre quadrat de zona agrícola a aquest Parc Agrari.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nos damos por enterados desde el punto número 1 hasta el 4, votamos a favor del
5, del 6 i del 7, nos abstendremos en el número 8 i 9 i 10, i nos damos también por
enterados del número 11, haciendo las siguientes consideraciones.
En primer lugar, respecto al dictamen número 5, pues sumarme a las felicitaciones
del resto de grupos municipales, a las siete entidades, en este caso una persona y
el resto son entidades, que han sido pues…, serán distinguidas por la ciudad de
l‟Hospitalet este año. También sumarme a decir que es difícil escoger el número de
asociaciones o de entidades o de personas, que pueden ser distinguidas con esta
distinción, nunca mejor dicho, por el trabajo que hacen a lo largo de…, no del año,
sino de la historia que ya llevamos de Hospitalet y, por tanto, es difícil concretar en
una o en un par de asociaciones, pues la distinción ciudadana. En cualquier caso,
también nos sumamos a las consideraciones del resto de partidos políticos, es
positivo hacerlo más amplio, más participativo y que el resto de la ciudadanía, a
través del Consejo de Ciudad por ejemplo, pues que la gente pueda decidir y
consensuar mucho más ampliamente, pues estas distinciones ciudadanas.
Respecto al dictamen número 9 y número 10, sobre las modificaciones de crédito,
pues también sumarnos a lo que ya se ha dicho en este Pleno, hay modificaciones
que realmente nosotros consideramos que son “adients”, que son necesarias, pero
hay otras que nosotros consideramos que no tienen demasiado sentido. En el
dictamen, por ejemplo, número 10, sí que es verdad que hay una partida específica
de 200.000 euros que va destinada a ayudas a familias, a atención primaria, lo
consideramos positivo, pero lo que no entendemos es que haya otra partida de
limpieza viaria, en la que se dice “ejecuciones subsidiarias”, 80.000 euros, para el
tema de limpieza. O también en la misma partida “estudios y trabajos técnicos, el
índice de calidad de prestación del servicio de limpieza”, por 21.000 euros,
entendemos que el índice de limpieza yo creo que salta a la vista, no hace falta
hacer muchos estudios. También en el apartado de “parques y jardines” también
existe otra partida de 6.000 euros, sobre estudios técnicos, con el “control d‟índex
de qualitat de zones verdes”, per tant, nosaltres també el que demanem seria còpia
d‟aquests estudis que s‟estan fent i, en qualsevol cas, nosaltres no entenem per
què això ha de ser una modificació de crèdit, per tant, nosaltres ens abstindrem en
aquests punts. Gràcies.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Ens donem per assabentats de l‟1 i del 2, també del 3, en aquest sentit diem el que
diem sempre en aquest tipus d‟actuació, no estem d‟acord amb aquest tipus de
nomenaments, tal i com vam defensar en el primer Ple d‟aquesta legislatura, en la
qual nosaltres defensàvem un assessor per grup, o sigui, per àrea de govern, no
ens sembla adient aquesta contínua desfilada d‟assessors pel Ple, de
nomenaments d‟assessors.
També ens donem per assabentats del número 4 i votarem a favor del número 5,
aquí aprofitem també per sumar-nos als comentaris que estan fent la resta de
companys i companyes de la resta de grups, nosaltres entenem que també les
distincions ciutadanes han de ser molt més participatives i amb votació popular,
perquè hi ha moltes persones, moltes entitats a la ciutat que estan donant el millor
de si mateixos per aquesta ciutat i tothom mereix aquesta distinció, per la qual cosa,
la veritat és que era una mica complicat i difícil decidir quina o quina no, rebria
aquesta distinció, felicitar a les que en aquest any seran distingides, però
evidentment per les properes edicions nosaltres apostaríem per un procés molt més
obert.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre l‟acord sisè, votarem en contra, ho vam comentar al Ple on es va tractar en el
2015, creiem, i ho vam demanar en aquell moment, que és necessari que s‟enviï al
conjunt de grups municipals el conveni, tenir accés al conveni de constitució de la
societat mercantil Fira 2000, i que s‟enviés també al conjunt de grups municipals
informació comptable i econòmic-financera, ja que creiem, des del nostre grup
municipal, que aquesta aportació que fa l‟ajuntament no és el soci majoritari
d‟aquesta societat, però aquests cinc milions d‟euros anuals, jo crec que és un
argument de pes, és un argument econòmic, perquè puguem rebre i tenir informació
al respecte de l‟explotació de la Fira 2000, no parlem d‟altra cosa, simplement diem
que creiem necessari tenir aquesta i accedir a aquesta informació de manera
normalitzada, ja que creiem que és una dotació prou important d‟aquest ajuntament.
També demanar, en aquest cas, si hi ha algun tipus d‟estudi i es puguin valorar i
quantificar els recursos que genera la Fira de Barcelona, quan es fa qualsevol tipus
d‟esdeveniment, i les despeses que provoca també la Fira a la ciutat de l'Hospitalet,
ja siguin directes o indirectes, i si està mesurat, ja sigui per esdeveniment o anual,
si hi ha algun tipus d‟estudi ja fet o si hi ha previsió de fer-lo, jo crec que és
interessant que tinguem aquesta informació.
I al respecte del setè, ens abstindrem, ja que creiem que la modificació d‟aquests
Estatuts es dóna per una adaptació de la Llei LRSAL, amb la que no compartim el
principi i òbviament hem aprovat el nostre grup a nivell parlamentari, a nivell del
Congrés dels Diputats, que es derogui, creiem que limita les competències dels
ajuntaments i ataca l‟autonomia dels municipis. Gràcies.
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Perdó, del vuitè votarem a favor de la compatibilitat del funcionari interí, del novè
ens abstindrem, sobre la modificació de crèdit, per què ens abstindrem, sobre
l‟expedient 21/2016, que parla d‟una inversió de 363.000 euros, creiem que
aquesta...que es doni informació al menys per saber-ho, aquesta inversió de
193.000 euros d‟equips, si és per una renovació o una ampliació, per quines àrees
o tasques van dirigides els 40 ordinadors portàtils, els 7 iMac, les 30 tauletes
digitals i també, bé, si s‟ha valorat, ja que hi ha un punt molt important també
d‟inversió sobre les llicències, que suposo que van cap aquesta inversió
d‟ordinadors d‟aquests 90.000 euros que es paguen de llicències de programari, si
s‟ha valorat o treballat en el concepte de software lliure, que és una alternativa que
alguns ajuntaments estan fent i si hi ha alguna proposta.
Sobre l‟expedient 22/2016, que parla d‟una inversió de més de 500.000 euros,
volem saber quina serà l‟actuació urbanística prevista al sector de la Porta Nord, de
la fase 2, i també creiem convenient fer la reflexió que hem fet en d‟altres qüestions,
de la despesa de més de 20.000 euros en estudis sobre patologies o projectes en
edificis municipals. Per què creiem això, creiem que a la casa tenim arquitectes,
tenim enginyers de camins, tenim delineants, que creiem que poden fer aquesta
tasca directament i no fa falta externalitzar aquest conjunt d‟estudis que creiem que
són menors, no diem aquí sobre els estudis de la pantalla que es parla pel tema de
la Torrassa, pel tema de l‟estudi del camp de futbol, però parlem del conjunt d‟altres
informes menors que creiem que els hauria de fer la pròpia casa, els serveis de
l‟àrea d‟Urbanisme i Planificació.
I després un comentari, queden per assignar, segons l‟expedient, 174.000 euros
que jo crec que podrien haver anat a complir algun acord d‟aquest Ple, per
exemple, quan dèiem de treure la piràmide d‟Amadeo Torner, ho dic perquè també
és un tema recurrent que després sortirà, que crèiem que era un tema menor, però
ara sembla que serà un tema de batalla política, com, bé, creiem que una estructura
de dubtosa utilitat, amb peces descorxades, perillosa pels nens i que és molesta
pels veïns, era un tema que podríem discutir. Per tant, ens abstindrem per aquest
conjunt d‟elements i sol·licitem la informació que he comentat ara “in voce”.
Sobre l‟acord desè, sobre l‟expedient 76/2016, expedient que parla d‟una inversió
de 533.000 euros, donarem suport òbviament a les partides destinades a atendre
les necessitats més peremptòries de la ciutadania, voldrem en tot cas si ens poden
clarificar en quin àmbit directe, si és ajuda a pagar serveis bàsics, alimentació, paga
de lloguer, etc. Després volíem preguntar els 150.000 euros a esports, a quin tipus
d‟inversió va o projecte va o a quin projecte associatiu van. I després teníem dubtes
i volíem tenir la informació sobre l‟estat de la situació de la propietat o l‟expedient
sobre les execucions subsidiàries, aquests 80.000 euros, que no és gaire l‟import,
però a quina finca es refereix, si és algun del Centre, de Sanfeliu, en quin estat està
l‟expedient.
I després, per acabar, és una cosa que ens sorprèn, és l‟estudi dels 22.000 euros,
no per la quantia, però és una mica pel fons de la qüestió, ja que creiem que si hem
de pagar un servei, entenem, si ara després ens ho poden especificar millor per
tothom i per a la ciutadania, però si paguem 22.000 euros per un treball tècnic per
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vigilar o controlar l‟eficiència del servei de neteja és que tenim un problema amb la
contracta de neteja, que paguem milions d‟euros cada any, per tant, no sé si forma
part..., si això ho hauria de suportar la pròpia contracta o si tenim un problema greu
amb la contracta hauríem de revisar la pròpia contracta amb Foment de
Construcciones y Contratas, ho dic perquè aquest tema, jo crec que és un tema que
ens interessa, però sobretot interessa a la ciutadania per l‟import de la inversió.
I respecte a l‟expedient 11, ens donem per assabentats. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
En el número 1 nos damos por enterados, en el 2 enterados, 3 enterados, 4
enterados, también en el 11 nos damos por enterados. En cuanto al punto número
6 estaremos a favor, en el número 7 a favor, el 8 a favor, y en el 9 y en el 10
abstención. En el número 5, estar a favor obviamente y, como no puede ser de otra
manera, comentar lo mismo que han comentado mis compañeros de los anteriores
grupos intervinientes, creemos sinceramente y ya se comentó en la anterior Junta
de Portavoces, que el procedimiento nos parecía que había que abrirlo un poco a la
participación ciudadana, el procedimiento en cuanto a los títulos honoríficos de
distinción ciudadana.
Entendemos que los tiempos están cambiando, que los políticos debemos sugerir,
hablar, decir, conveniar, y a veces incluso, cuando no puede ser de otra manera,
posiblemente decir lo que hay que hacer en la acción de gobierno y otros hacer la
oposición que tenemos que hacer, pero sí está claro que en los tiempos que corren
cada día tienden más a que la participación cada día sea más activa, y nos parece
que en este caso, pues el que seamos nosotros los que propongamos, que
seguramente lo habremos hecho con el mejor criterio, con la mejor voluntad, pues
quizás no sea lo que la población quiere, hoy quiere participar en cualquier proceso
que tenga que ver con la ciudad y sobre todo con las personas que colaboran con
la ciudad.
Porque seguramente tendrán una visión diferente a la que tenemos nosotros,
personas que a nosotros nos parecen ideales para nombrarlos y para darles estos
títulos, a lo mejor no coincide la sociedad hospitalense con el criterio nuestro y yo
creo que es bueno y que si bien nuestra opinión debe valer, no es menos cierto que
debemos de contrastarla y la mejor manera de contrastarla a ver si estamos en lo
correcto o no, es haciéndola más participativa a la ciudadanía. Por lo tanto, como
no puede ser de otra manera, al margen de lo dicho, felicitar a los galardonados, a
los que han tenido, a los que hemos sido capaces de, entre todos, consensuar para
que reciban estos títulos, que seguramente lo tienen muy bien merecido.
Por tanto, vaya desde aquí mi felicitación para todos ellos y decir esto, que votamos
a favor, pero intentemos que en las próximas ediciones abrirlo a la ciudadanía,
porque es lo que esperan los ciudadanos de nosotros, que cada día les demos más
participación en todas las cosas que tengan que ver con cosas que afectan a la
ciudad y como no puede ser de otra manera, a las personas que se puedan
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entender que han hecho algo bueno por esta sociedad, por la sociedad de nuestros
“convilatans” como se diría en “català” y, por lo tanto, yo creo que de eso se ha
tomado buena nota, porque hubo prácticamente un cierto consenso en la Junta de
Portavoces y veo que aquí también se ha explicitado hoy en el Pleno. Muchas
gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, vull donar una mica d‟explicació sobre diferents
qüestions relacionades amb transferències de crèdit que s‟ha fet en l‟àrea d‟Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat. En primer lloc, moltes de les coses que estem
fent o quan fem una transferència de crèdit d‟aquest tenor, té a veure amb mocions
que s‟aproven en aquest Ple, les coses no són neutres, no? Vostès parlen de que
hem de gastar 80.000 euros en neteja subsidiària de solars. Doncs sí, aquí vam
votar una moció pel tema de Can Rigalt que deia “netegem Can Rigalt”. Molt bé
doncs. Hem fet tots els requeriments jurídics i tècnics que calia fer als propietaris.
Però hi ha una realitat: uns han netejat, altres no. Uns seran sancionats, altres no.
Però abans de la sanció hem de fer una cosa pràctica, que és netejar perquè els
veïns tenen dret a tenir un espai net, no? I el primer que hem de fer és netejar. No
podem esperar dos anys a litigar o tres contra un propietari i hem de netejar. I
netejar és car, és car. No ens agrada gastar 80.000 euros en neteja subsidiàries
però les hem de fer, perquè a més darrera d‟aquestes neteges estem subsanant
altres problemes, derivats d‟això, desratitzacions i altres problemes sanitaris. I per
tant, ho hem de fer, aquesta és una realitat.
L‟índex de qualitat de zones verdes. Efectivament, ho hem encarregat a una
empresa externa. Perquè això estava definit a la contracta que calia definir diguemne, aquest índex de qualitat. Tenim un equip tècnic fantàstic a l‟àrea, però no dóna
l‟abast i malauradament des que tenim l‟Arsal, el personal a les àrees, i suposo que
sou conscients, ha minvat i estem una mica tots atrapats en el temps. A més a més,
un índex de qualitat perquè sigui objectiu, el raonable, és que ho puguem tractar
amb tercers. Tercers que des d‟un punt de vista tècnic ens puguin orientar sobre
aquestes qüestions i aquestes coses costen diners. En tot cas, aquest tema de
l‟índex de qualitat de parcs i jardins, zones verdes, estava vinculat a la contracta.
Respecte als estudis de neteja o els estudis de remunicipalització de l‟aigua, tot
això ho han demanat vostès en aquest Ple. I lògicament ho hem de pagar. No seria
raonable que portés un estudi fet per dos assessors del grup o del govern i un
tècnic de l‟àrea. Em sembla que hem de tenir una cosa més objectiva sobre la que
puguem treballar. Doncs sobre el tema de neteja concretament. En els propers dies,
avui he contestat dues preguntes al respecte, tindrem l‟estudi dels serveis que
estan inclosos en el contracte, a disposició de l‟oposició. Farem una roda
d‟entrevistes i us podrem explicar abastament, servei per servei, com està
funcionant, quins són els canvis que ja hem introduït des del mes de juliol. Com
estan funcionant i quins són els que tenim previstos introduir en els propers mesos.
I de moment sense cost, perquè estem intentant que no costin diners. I això es fa a
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costa, lògicament, de la contracta. Per tant, en els propers dies tindrem ocasió de
comentar aquestes qüestions.
Sobre la Porta Nord i les expropiacions. Efectivament, si volem que el Puig i Gairalt,
el col·legi Puig i Gairalt, tingui tota la “mansana” d‟equipaments com ha de tenir, i
hem d‟enderrocar finques que estan afectades des de l‟any 1976, doncs haurem de
gastar diners. I aquests diners de vegades es fan de mutu acord amb els propietaris
i d‟altres vegades hem d‟anar als tribunals que marquen els “justipreus” i els hem de
pagar. Igual que hem recuperat tota la plaça Cadí, igual que, insisteixo,
recuperarem tota la “mansana” de Josep Molins-Carretera de Collblanc perquè és
necessari per a aquesta ciutat també esponjar i això val diners, i aquests diners són
sobrevinguts perquè normalment venen per sentències que quan es fa el
pressupost no sempre es tenen previstes.
Per tant, moltes de les coses que hem comentat aquí tenen a veure, insisteixo, en
aspectes que vostès han posat sobre la taula, a partir de mocions o demandes que
ens han fet i tot val diners. Perquè una cosa és predicar y otra es dar trigo, y dar
trigo cuesta dinero. Pedir cosas al final tiene costes. Nosotros encantados. Ojalá
fueramos más ágiles, que creo que ese es el próximo objectivo que deberíamos
cumplir pero en esta dirección es en la que estamos trabajando.
Y sobre la piràmide, una cuestión muy concreta. La valoración es de 170.000 euros.
Es una valoración técnica porqué hay que organizar toda la zona. Esto se ha
hablado en el consejo de distrito, me parece que todos los grupos municipales
tienen representación y tienen conocimiento. Y será el propio consejo de distrito el
que delibere si efectivamente desde el plan de inversiones se acomete o no ese
derribo y todo el arreglo y la urbanización de la zona. Muchas gracias.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. alcaldessa. Respecte als temes d‟informàtica, comentar que
l‟obsolescència del parc informàtic és per complir la substitució d‟equips informàtics
dels funcionaris de la casa i d‟equipaments. I les tauletes són bàsicament per les
biblioteques del municipi, val?
Respecte al tema de llicències, jo crec que vostès han tingut una reunió amb els
tècnics d‟informàtica. Per tant jo crec que estan, que tenen la informació per tot el
tema de llicències i de més. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Si no hi ha... Jo si em permeten sí que m‟agradaria comentar algunes
coses de les que s‟han realitzat, sobretot respecte al punt número 5.
El tema de l‟atorgament de títol honorífic de distinció ciutadana. Sobre aquest tema
varies coses. Jo crec que hi ha una certa unanimitat per part de tots els grups
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polítics que possiblement no, el reglament actual doncs s‟ha quedat una mica
obsolet i que l‟hem de renovar. L‟hem de canviar, li hem d„introduir una part més
participativa, i en aquest sentit també dir que tal i com ens vam comprometre en la
Junta de portaveus ja estan donades les instruccions a l‟equip de la pròpia alcaldia
perquè comencin a treballar en un futur reglament que evidentment ha de ser
consensuat entre totes les formacions polítiques actuals en el consistori.
Dit això, aquest reglament actual també era un reglament consensuat amb totes les
forces polítiques que hi havia en el consistori en l‟any que es va realitzar el
reglament. També s‟ha de dir que crec que totes les persones, totes les entitats que
en són mereixedores d‟aquestes distincions, són realment mereixedors que
segurament no? portem molts anys amb aquesta dinàmica i crec que totes les
persones que al llarg d‟aquesta història han rebut la distinció han estat motivades i
gràcies al seu treball, la seva dedicació per la ciutat i per l‟Hospitalet.
Dit tot això, per tant, crec que podem estar d‟acord i per tant per tranquil·litat de tots
no? dir que s‟ha encarregat aquesta modificació i dir també que com aquest és un
acte que es realitza cada dos anys, tindrem temps suficient, l‟actual consistori, per
poder debatre quin és el millor model de participació per escollir la propera edició.
Dit això, crec que no hem de desmerèixer les actuals persones o entitats que han
tingut aquesta distinció.
Més enllà d‟això, sí que volia també volia fer esment d‟una altra qüestió, que és el
tema de Fira. Perquè hi ha algunes qüestions que segurament són evidents que no
ens hi posarem d‟acord, que aquí tenim moltes formacions polítiques amb diferents
models econòmics, i segurament el model econòmic que defensa doncs el grup
socialista és molt diferent al model econòmic que defensa CUP-Poble Actiu i amb
això doncs ni segurament ni jo el convenceré ni vostè em convencerà ni a mi i al
meu equip. Ara, dit tot això, sí que hi ha algunes apreciacions.
Primera qüestió és que Fira és un projecte no de l‟Hospitalet. Aquest és un projecte
institucional i és un projecte de país en el que al llarg de la història de Fira, de tots
el colors polítics que han estat al capdavant de les diferents institucions, Generalitat
de Catalunya, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de l‟Hospitalet, totes aquestes institucions al
llarg de la història i en el present han donat suport, hem donat sempre suport a una
fira com és Fira de Barcelona–l‟Hospitalet.
És evident que per a nosaltres, el Sr. Nieto preguntava l‟impacte econòmic que això
té, jo ara no li puc dir amb detall l‟impacte que genera cada una de les fires, cada
una de les edicions, cadascun dels salons, perquè com vostè pot entendre no m‟ho
sé de memòria. Sí que sé que durant l‟any 2015 l‟impacte econòmic de les activitats
que Fira ha desenvolupat al recinte firal de Granvia han estat de 2.200 milions
d‟euros. Això no és poca cosa. 2.200 milions d‟euros en un any doncs que malgrat
que alguns diuen que ja la crisi ha passat, tots som conscients que la crisi encara
és molt present.
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Això ha significat un impacte econòmic que ha millorat, que ha beneficiat el sector
de la restauració, el sector hoteler, el sector serveis, el sector comercial,
evidentment no només de l‟Hospitalet sinó de l‟àrea metropolitana de Barcelona i
també del país, perquè hi ha determinats esdeveniments, com el que estem
celebrant en aquests moments, l‟Alimentaria que té un impacte molt més enllà del
que és la pròpia ciutat de l‟Hospitalet i la pròpia ciutat de Barcelona. Per tant, li dono
el titular, 2.200 milions d‟impacte econòmic.
Un model que nosaltres, a diferència d‟altres grups, entenem que és altament
positiu per a la ciutat de l‟Hospitalet, que ens ha posicionat com a segon motor
econòmic d‟aquest país i que, gràcies a Fira, gràcies al desenvolupament de plaça
Europa, en aquests moments la contribució que les empreses que estan a la plaça
Europa, al districte econòmic de l‟Hospitalet, ens estan permetent que moltes
polítiques socials, moltes polítiques que moltes vegades no es veuen però que sí
que existeixen es puguin desenvolupar en la nostra ciutat.
Dit això, li farem arribar, evidentment, l‟estudi de la pròpia Fira de tot l‟impacte
econòmic, a vostè i, evidentment, a tots els grups del Consistori i jo, si em permet,
m‟agradaria que aquestes qüestions que vostè pregunta, amb tot el dret del món i
que estem encantats que les realitzi, però que li puguem contestar, estaria bé que si
les pogués realitzar a la Comissió Informativa, que és una setmana abans d‟aquest
Ple, les podríem, en fi, contestar al llarg de la setmana i vostè al Ple podria arribar
absolutament amb tota la informació que requereix per també posicionar-se en els
diferents dictàmens d‟aquest Ple. No obstant això, evidentment, està en tot el seu
dret de poder realitzar tantes preguntes com vostè consideri i segurament algunes
de les que ha fet no se li han pogut contestar, aquelles que no se li han contestat,
evidentment, li farem arribar, doncs passat el Ple. Moltes gràcies.
No sé si hi ha alguna..., jo ja ho donava per tancat, no sé si hi ha alguna qüestió, Sr.
Christian Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, perdó, una pregunta, perquè m‟ha semblat que el responsable d‟Urbanisme deia
en un moment determinat que: tècnics de l‟àrea d‟Urbanisme no poden...., com
comprendreu, tècnics de l‟àrea d‟Urbanisme no poden fer estudis de la viabilitat de
la municipalització, que heu demanat la resta de grups, de manera objectiva, ¿és
això el que ha dit? O sigui, tècnics, funcionaris d‟aquest ajuntament, professionals
d‟aquest ajuntament, no poden fer estudis de la viabilitat de la municipalització o
remunicipalització de manera objectiva, si és això exactament el que ha dit.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Un moment, un moment, un moment, si em permeten donaré jo les paraules, hi ha
alguna paraula més per aquí? Sr. Nieto.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A ver, sobre la información de la Fira 2000, ya solicitamos esta información en
2015, en otro Pleno, que no hay ningún problema, yo lo puedo hacer, pero creo que
aquí también es un foro para que la ciudadanía también sepa qué información
damos, porque si al final yo me reúno con usted, yo le pido información y me la
quedo para mí, yo quiero o me gustaría, esta es la opinión de nuestro grupo, que
queremos que los debates sean lo más públicos y conocidos entre los vecinos y
vecinas, no creo que haya ningún problema al respecto.
Igualmente el estudio, pues bueno, me gustará verlo y estudiarlo y valorarlo con el
conjunto de agentes socio-económicos de la ciudad, porque yo creo que valorar
también el impacto de la Fira de Barcelona que es capital, es un elemento capital,
no lo dudamos, pero bueno, como podemos discutirlo, sobre el impacto real que
tiene en la ciudad, en el tejido productivo de la ciudad, en los trabajadores, no sé si
el paro ha bajado diez puntos en Hospitalet, creo que no, o sea, creo que seguimos
teniendo un paro muy importante en la ciudad, bueno, analicemos cómo podemos
mejorar, de eso se trata. Por lo tanto, ese es un tema fundamental.
Al respecto de las pirámides, Sr. Pepe Castro, una cosa es la inversión, podemos
tomarlo así, otra cosa es cuando estamos hablando de una reparación, lo podemos
equiparar a las mismas cosas, para mí no lo es, no es lo mismo reparar una cosa
que está mal hecha y que para algunos vecinos de allí no es un error, es un horror,
a quién haya podido estar por allí, y otra cosa es una inversión, y mezclar esto y
llevarlo a un debate de un “consell” de distrito, pues yo creo que es enfrentar
gratuitamente a los vecinos entre ellos, cuando, insisto, no es una inversión, es una
reparación de una mala obra que yo creo que a todos los que pasamos por allí, los
padres y madres que están el Paco Candel, los vecinos, pues lo pueden observar
de manera sencilla, no hay que darle muchas vueltas a la cuestión.
Y sobre las informaciones concretas, pues yo es que sigo mirando algunos
expedientes y faltan las informaciones, igual si la información…, si sale el titular en
una pequeña memoria del expediente, esto va a raíz de un acuerdo de moción del
Pleno, perfecto, “cap problema”, yo le he dado la vuelta a los expedientes y no sale,
igual no lo he encontrado, ya puede ser que no lo haya encontrado, pero no sale.
Por lo tanto, si la ejecución subsidiaria es sobre Can Rigalt, bienvenida sea,
bienvenida sea la de Can Rigalt. Lo que seguimos sin estar de acuerdo,
obviamente, es en el estudio de esos 22.000 euros para el control del propio
servicio de “neteja”, no podemos estar de acuerdo y lo volvemos a repetir, que
quede en Acta. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha més preguntes, sí, Sr. Castro.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, Sr. Giménez, o jo m‟he explicat molt malament o
vostè m‟ha entès pitjor, miri, jo no li he dit això, jo el que li he dit o li he intentat
explicar a tots els grups de l‟oposició, és que tenim els equips molt justets, amb
molta feina i que, a més a més, els índexs de qualitat de la neteja per temes
d‟inspecció, de qualitat de la neteja. Jo no he barrejat els temes de
remunicipalització, la remunicipalització que també he respost algunes preguntes,
òbviament comptem amb institucions externes i comptem també amb persones de
prestigi, externes, que ens han d‟aportar la seva visió, o sigui, per nosaltres això, a
més d‟una gran feinada sobrevinguda, hem d‟intentar buscar aquest punt
d‟objectivitat i, per tant, necessitem doncs d‟aquest treball intern, extern perdó. Però
jo em referia bàsicament als índex de qualitat que tenen a veure amb les zones
verdes i amb el tema de la neteja.
Sr. Nieto, sobre el tema de la piràmide, miri, no és una reparació, aquí va haver-hi
una moció del Partit Popular demanant parlar amb els veïns i buscar una solució
per aquesta piràmide, i la solució per aquesta piràmide passa bàsicament, pel que
hem vist, per reurbanitzar la zona. Tots sabem que aquesta piràmide era anterior
fins i tot als edificis, perquè formava part de la urbanització general de plaça
Europa, llavors, si hem de tombar la piràmide i hem de reurbanitzar, no, no, perdoni,
i hem de reurbanitzar, tot això val 170.000 euros, i aquesta és una qüestió que aquí
en el mateix, i pot llegir el text de la moció, perquè està a l‟Acta, aquí vam quedar
que intentaríem fer-ho amb la participació de veïns i entitats i, per tant, per això ho
portem als consells de districte, perquè si no després ens queixem que estan buits
de continguts i de deliberació. I, en aquest sentit, pensem que aquest és un tema
que cal portar allà, i jo estic convençut que les entitats sabran trobar una solució a
aquest tema. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa, molt breu. És pel Sr. Nieto que ens demanava informació
també en el tema de la Fira, per major transparència, si vostè es mira l‟expedient
veurà que està una auditoria complerta i el balanç de situació, per tant, tota la
informació econòmica respecte de la Fira la té dins de l‟expedient.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Nieto ja... esperi un moment, perquè entenc que el que estava demanant no
era l‟auditoria, sinó l‟estat general, li farem arribar, no hi ha cap problema. I, a veure,
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dos temes que m‟havia oblidat, dir-li al Sr. Christian Giménez que el Sr. Miquel Valls
és President de la Cambra de Comerç de Barcelona, no és el President de Fira, el
President de Fira..., no, no, no ho ha estat mai, el Sr. Miquel Valls és el President
de la Cambra de Comerç de Barcelona i el President del Consell d‟Administració de
Fira és el Sr. Josep Lluís Bonet, per tant, aclariment.
Dit això, una altra qüestió que comentava el Sr. Nieto, sobre la taxa d‟atur de la
ciutat, en fi, si l‟efecte Fira té o no té a veure, home, és evident, millor, en fi,
científicament, doncs seria molt difícil i molt complicat, és evident que sense Fira,
sense plaça Europa, sense les empreses, sense els hotels, que s‟han generat en
aquest espai, doncs hi hauria un bon grapat de llocs de treball que no existirien,
primera consideració.
Segona, nosaltres tenim un atur que malgrat que alguns diuen, doncs escolta, si no
esteu tan malament, perquè hi ha ciutats del nostre entorn, ciutats tan grans com la
nostra de l‟àrea metropolitana, que tenen un índex d‟atur molt per sobre del nostre,
jo considero que un 15% afecta a moltes famílies, a moltes persones i que, per tant,
doncs encara hem de treballar molt i molt, des de totes les administracions, des de
tots els sectors, perquè generem ocupació, generem activitat i generem, sobretot i
principalment, salaris dignes per a les persones que necessiten treballar.
L‟altre dia, precisament, teníem un Congrés a la nostra ciutat, realitzat per una
entitat, nascuda a l'Hospitalet, que és ASAT50, es va fer el Congrés d‟aturats de
majors de 45 anys, un sector que, evidentment, és altament preocupant, i que
evidentment hem de generar les oportunitats perquè aquestes persones, aquestes
famílies puguin sortir de la situació tan complexa que tenen en aquests moments,
per trobar una solució definitiva. ´
Per tant, què li vull dir amb tot això, la taxa d‟atur és del 15%, hi ha d‟altres ciutats
que tenen un índex més alt, li puc dir que durant els esdeveniments que es realitzen
a Fira hi ha un altre impacte, que no només és l‟econòmic, aquests 2.200 milions
d‟euros, sinó també la generació de llocs de treball que també tenim identificats, és
evident que són llocs de treball que són temporals, que no són estables, que no són
de llarga durada, però que també en aquests moments poden donar solució a
moltes persones que necessiten encara que sigui un mes de treball, doncs en
aquests moments.
Per tant, li farem arribar, jo crec que és bo, no només que ho tingui vostè, i té tota la
raó, crec que aquestes són dades que val la pena que tothom conegui i que pugui
saber, el fet que Fira de Barcelona estigui a l'Hospitalet, el benefici, més enllà del
que generen els impostos i els recursos que ingressa directament a les arques
municipals, sinó també els ingressos i els beneficis col·laterals que les activitats de
Fira, doncs realitzen a la nostra ciutat.
I ara sí que ja per finalitzar, sobre el tema, a veure, vostè treia el tema de la
piràmide i no..., a veure, realment doncs segurament si és una qüestió que s‟ha de
donar, en fi, coneixement en el Consell de Districte, doncs jo crec que és també fruit
del que vostès mateixos ens han plantejat en reiterades ocasions, fa uns mesos,
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recordo que en aquest Ple es va aprovar una moció per part de..., presentada, si no
recordo malament, pel grup de Ciutadans, en el que precisament el que ens
demanava era que una part de les inversions de la nostra ciutat no fossin
prioritzades pel govern municipal, sinó que, a més a més d‟això, hi hagués una part
que es pogués, doncs posar a consideració i a participació dels districtes de la
ciutat.
Volem participació, volem donar contingut als consells de districte, volem donar
contingut també al Consell de Ciutat, i crec que, a més a més, és positiu, nosaltres
estem d‟acord, i també crec que és bo que els ciutadans també puguin valorar de
primera mà que costa cada una de les coses que se‟ns demana i valorar si realment
allò és el més prioritari, que també potser vostè sí que considera o jo puc
considerar, però que potser els veïns i veïnes d‟aquell barri o d‟aquest Consell de
Districte, doncs opinen d‟una forma diferent.
Per tant, jo crec que tots ens hem d‟acostumar al tema de la participació, no només
el govern, que evidentment quan fa el seu pla d‟inversions també ho fa escoltant a
moltes entitats, a moltes persones i a moltes famílies, sinó també des de l‟oposició,
no pensem que les nostres idees són les úniques, les millors i les prioritàries, crec
que entre tots hem de ser, doncs més realistes, i si realment creiem en la
participació, doncs posar les nostres idees també a consideració dels veïns i de les
veïnes.
Dit això, jo crec que hem comentat suficientment aquests primers punts de l‟Ordre
del Dia, passem a la segona fase, ah no! passem a la següent Comissió.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
1709/2016, DE 11 DE MARÇ, I ESMENA 2103/2016, DE 18 DE MARÇ, RELATIUS
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, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE dels Decrets de
l‟Alcaldia números 1709/2016, de 11 de març i 2103/2016, de 18 de març, de
rectificació d‟errades.
El Decret 1709/2016, d‟11 de març, incorporant la rectificació d‟errors en Decret
2103/2016, de 18 de març, queda com segueix:
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“DECRET DE L‟ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR A A.E.J., PERSONAL
EVENTUAL D‟AQUEST AJUNTAMENT.
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 l‟article 104 de la llei 7/1985, de 2 d‟ abril, reguladora de les bases del
règim local, atorga a l‟Alcaldia el nomenament i cessament del personal eventual.
Atès que per decret de l‟Alcaldia - Presidència núm. 5534/2015 de 19 de juny, es va
resoldre nomenar entre d‟altres a E.T.G., com assessor/a del grup municipal de CiU
com a personal eventual.
Atès que la senyora E.T.G. va causar baixa per maternitat, amb efectes del dia 2 de
març de 2016.
Atès que es precisa efectuar el nomenament d‟una persona en substitució de
l‟esmentada assessora del grup municipal de CiU.
Atès que l‟esmentat grup municipal ha proposat a A.E.J. per a la seva substitució.
Vist l‟informe del director de l‟Assessoria Jurídica de data 19 de juny de 2015.
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 104 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, i l‟article 9 i següents del Decret 214/1990,
DISPOSO
PRIMER.- Nomenar assessor del grup municipal de CiU a A.E.J., com a personal
eventual en substitució de E.T.G., que es troba en la situació de baixa per
maternitat, amb les característiques, retribucions brutes i dedicació que figuren en la
plantilla vigent del personal eventual.
SEGON.- Aquest nomenament tindrà efectes des 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, i fins al dia 21 de juny de 2016, ambdós inclosos.
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TERCER.- Per la durada de l‟esmentat nomenament li correspondran 10 dies de
vacances, que haurà de realitzar prèviament a la finalització del citat nomenament.
QUART.- Que pel servei de Recursos Humans es doni d‟alta, en el seu cas, en el
Règim General de la Seguretat Social al senyor A.E.J..
CINQUÈ.- Donar trasllat d‟aquest decret a la persona nomenada, a la Gerència
Municipal, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció Municipal, a la
Tresoreria, al servei de Recursos Humans i als grups municipals, als efectes legals
oportuns.
SISÈ.- Publicar aquest decret al BOPB; al DOGC i al 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.
ACORD 2.- RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
2398/2016, DE 5 D’ABRIL, RELATIU AL CESSAMENT I 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, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l‟Alcaldia número 2398/2016, de 5 d‟abril de 2016, que literalment diu:
“DECRET DE L‟ALCALDIA QUE RESOL CESSAR DEL CÀRREC D‟ “ASSESSOR
DE NIVELL 2” A D.Q.B. I NOMENAR-LO “ASSESSOR DE NIVELL 1” COM A
PERSONAL EVENTUAL.
ATÈS que per decret de l‟Alcaldia núm. 5534/2015, de 19 de juny, es va nomenar
entre d‟altres, personal eventual, a D.Q.B., com Assessor Nivell 2.
Atès que l‟ article 104 de la llei 7/1985, de 2 d‟ abril, reguladora de les bases del
règim local disposa que el cessament del personal eventual és lliure i atorga la
competència de cessament del personal eventual a l‟ Alcalde o president de l‟
entitat local corresponent.
Atès que l‟article 10.2 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, afegeix que es
pot produir en qualsevol moment del mandat corporatiu.
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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 determinació dels noms i cognoms del personal de confiança o
d‟assessorament especial, dins de les característiques i retribucions aprovades pel
Ple Municipal.
Atès que per decrets de l‟Alcaldia-Presidència núm. 5534/2015 de 19 de juny, núm.
5535/2015 de 22 de juny, 5543/2015 de 26 de juny, 5552/2015 de 2 de juliol,
6508/2015 de 13 d‟agost, 6539/2015 de 25 d‟agost, 6552/2015 de 31 d‟agost,
6574/2015 de 3 de setembre, 8861/2015 de 11 de novembre, 10416/2015 de 24 de
desembre i 1289 de 2 de març respectivament, es va nomenar i cessar a diferent
personal per diferents llocs de treball com a personal eventual.
Vist l‟informe de l‟assessora jurídica.
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 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 i l‟article 9 i següents del Decret 214/1990.
DISPOSO:
Primer.- CESSAR al personal eventual, D.Q.B. del seu càrrec d‟”Assessor Nivell- 2.
Segon.- NOMENAR a D.Q.B. personal eventural “Assessor Nivell 1” amb les
característiques, retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del
personal eventual, amb efectes de la presa de possessió.
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Tercer.- En conseqüència, amb el cessament i nomenament anterior, resten
vacants en la plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:





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

Quart.- El nomenament de la persona abans esmentada tindrà efectes amb data de
la presa de possessió i juramento promesa del seu càrrec, conforme a la fórmula
regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d‟abril.
Cinquè.- 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).
Sisè.- 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.
Setè.- Donar compte al Ple de l‟Ajuntament, en la propera sessió que celebri, als
efectes legals oportuns.
Vuitè.- Publicar aquest acord en el BOP i el DOGC i en el tauler d‟anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l‟art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Novè.- Donar trasllat d‟aquest decret, a la persona nomenada, a l‟Àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, a la Gerència
Municipal, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció Municipal, a la
Tresoreria, i al Servei de Recursos Humans i als grups municipals, als efectes
legals oportuns."
ACORD 3.- RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
2399/2016, DE 5 D’ABRIL DE 2016, 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:
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L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l‟Alcaldia número 2399/2016, de 5 d‟abril de 2016, 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 determinació dels noms i cognoms del personal de confiança o
d‟assessorament especial, dins de les característiques i retribucions aprovades pel
Ple Municipal.
Atès que per decrets de l‟Alcaldia-Presidència núm. 5534/2015 de 19 de juny, núm.
5535/2015 de 22 de juny, 5543/2015 de 26 de juny, 5552/2015 de 2 de juliol,
6508/2015 de 13 d‟agost, 6539/2015 de 25 d‟agost, 6552/2015 de 31 d‟agost,
6574/2015 de 3 de setembre, 8861/2015 de 11 de novembre i 10416/2015 de 24 de
desembre respectivament, es va nomenar i cessar a diferent personal per diferents
llocs de treball com a personal eventual.
Vist l‟informe de l‟assessoria jurídica.
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 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 i l‟article 9 i següents del Decret 214/1990.
DISPOSO:
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Primer.- Nomenar ASSESSORA DE NIVELL 2, amb les característiques,
retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual
a la senyora,
1.- C.S.C.

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




1 lloc de treball d‟Assessor/a Nivell 1
1 lloc de treball d‟Assessor/a Nivell 3
2 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‟art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Vuitè.- Donar trasllat d‟aquest decret, a la persona nomenada, a l‟Àrea d‟Alcaldia, a
la Gerència Municipal, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció Municipal, a
la Tresoreria, i al Servei de Recursos Humans i als grups municipals, als efectes
legals oportuns.”
ACORD 4.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DEL
REGIDOR PRESIDENT DEL DISTRICTE I NÚM. 2807/2016, DE 18 D’ABRIL,
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RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL
DEL DISTRICTE I (EL CENTRE, SANT JOSEP I SANFELIU).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

El Regidor de Govern de Participació Ciutadana, en exercici de les facultats de
control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació del
que disposa l'article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent
(BOP 25-02-2013), DÓNA compte al Ple de la resolució del Regidor President del
Districte I núm. 2807/2016 de 18 d‟abril, que literalment diu:
“El Regidor President del Districte I, en exercici de les facultats que per a
l‟administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel decret d‟alcaldia
1277/2016, de 24 de febrer, en relacio amb el procediment que es segueix per la
designació dels membres del Consell de Districte.
ATÈS que per acord de l‟Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d‟aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de
conformitat amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013,
és a dir, el dia següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 19 de juny de 2015 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l‟Alcaldia mitjançant Decret 6973/2015, de 17 de setembre, va nomenar
els Secretaris dels diferents Consells dels Districtes de la Ciutat.
ATÈS que per Resolució d‟aquesta Regidoria Presidència número 7015/2015 de 18
de setembre es va determinar el calendari de designació dels membres del Consell
del Districte.
ATÈS que l‟Alcaldia per Decret 8046/2015, de 16 d‟octubre, va nomenar els
Presidents, Vicepresidents i Membres de la Corporació que formaran part dels
diferents Consells dels Districtes de la ciutat.
ATÈS que el Ple de l‟Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre
de 2015 va prendre coneixement de la disolució del grup municipal Guanyem
L‟Hospitalet i el passi a la condició de no adscrits dels regidors que integraven el
grup polític.
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ATÈS que el Ple de l‟Ajuntament en la mateixa sessió va convalidar, entre d‟altres,
l‟acord adoptat pel Ple en sessió de 24 de novembre de 2015, relatiu a la
modificació de la composició dels Consells de Districte.
VIST que l‟article 34.4.c del reglament orgànic de participació ciutadana vigent
determina que en el cas de la composició del Ple municipal compti amb regidoris no
adscrits, aquests formaran part dels diferents Consells de Districte en màxim d‟1 per
a cada Districte, determinats per acord entre ells.
ATÈS que els regidors no adscrits han acordat la representació en cada un del
diferents Consells de Districte, segons resulta de la compareixença efectuada
davant la Vicesecretaria, en funcions de Secretaria General del Ple, en data 10 de
desembre de 2015, còpia de la qual consta a l‟expedient.
ATÈS que per Decret d‟Alcaldia 1280/2016, de 24 de febrer, s‟han nomenat
Regidors/es Presidents/es de Districte.
ATÈS que l‟Alcaldia per Decret 1583/2016, de 9 de març, ha designat
Presidents/es, Vicepresidents/es i membres de la Corporació als Consells dels
Districtes de la Ciutat, revocant l‟anterior Decret 8046/2015.
ATÈS que per Resolució de la Regidora Presidenta del Districte I, número
8307/2015, de 23 d‟octubre, es va fixar la composició nominal del Consell de
Districte.
El Regidor President del Districte I en exercici de les facultats que li atorga l‟art.
34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent,
DISPOSO:
PRIMER.- MODIFICAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE I (El
Centre, Sant Josep i Sanfeliu) la qual deriva de les actuacions i resolucions que
consten en l‟apartat anterior i la part expositiva de la present Resolució i
DETERMINAR la nova composició que és la següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sr. Jaume Graells Veguín
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL:. Sr. José M. Garcia Mompel
c) VOCALS DEL CONSELL:
a.

Regidor en representació del Grup Polític Municipal del PSC, el
Sr. Josep Mª Garcia Mompel.

b.

Regidor en representació del Grup Polític Municipal del C‟S , el
Sr. Miguel Manuel Garcia Valle.
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c.

Regidor en representació del Grup Polític Municipal de ICV-EuiAPiratas-E, el Sr. Ivan Nieto Martínez.

d.

Regidor en representació del Grup Polític Municipal del PP, el Sr.
Francisco Javier Martin Hermosin.
e. Regidor en representació del Grup Polític Municipal de ERC, el
Sr. Antoni Garcia i Acero.
f.

Regidor en representació del Grup Polític Municipal de CiU, el Sr.
Jordi Monrós i Ibañez.

g. Regidor en representació del Grup Polític Municipal de CUPPoble Actiu, el Sr. Christian Giménez Márquez
h. Regidora no adscrita, la Sra. Cristina Santon Ramiro

 En representació de l’Associació de Veïns del Centre L’H, el Sr. Antonio
Bisbal Pascual
 En representació de l’Associació de Veïns de Sant Josep, el Sr. Manuel
Piñar López
 En representació de l’Associació de Veïns de Sanfeliu, el Sr. Pedro
Ignacio Ruiz-Peinado Garcia-Cervigón
 Un Representant del Consell Municipal de Serveis Socials
 Un Representant del Consell Escolar Municipal


27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a
terme activitats en l‟àmbit territorial del Districte, designades per
l‟assemblea conforme preveu l‟art. 34 als apartats 4.f) i 34.5 del
Reglament.
1. En representació de l‟entitat AA.VV. Camí de la Fonteta, la
Sra. Teresa Casals Carbonell
2. En representació de l‟entitat Agrupament Escolta Lola
Anglada, el Sr. Josep M. Esteve Guilera
3. En representació de l‟entitat AMPA CEIP Busquets i Punset,
el Sr. Juan Carlos Calderón Moya
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4. En representació de l‟entitat Ass. Cultural “El Ateneillo de
L‟H”, el Sr. Jose Luis Ramirez Fernandez
5. En representació de l‟entitat As. Ecuatorianos Jipijapenses en
Catalunya, el Sr. Victor Sabino Chavarria Plua
6. En representació de l‟entitat As. Soc. Cult. Centro Castellano
Leonés, el Sr. Andres Jesus Navarro Pedraz
7. En representació de l‟entitat Ass. Catalana Amics del Bonsai,
el Sr. Jordi Domenech Roura
8. En representació de l‟entitat Ateneu de Cultura Popular, la
Sra. Clementina Erill Prat
9. En representació de l‟entitat Casino del Centre de L‟H., el Sr.
Jose Miguel Goyta Vendrell
10. En representació de l‟entitat Centre d‟esplai Xixell, la Sra.
Noelia Torres Garcia
11. En representació de l‟entitat Centre Catòlic de L‟Hospitalet, el
Sr. Xavier Rios Tubau
12. En representació de l‟entitat Club Ciclista La Catalana, el Sr.
Jose Antonio Perez Fernandez
13. En representació de l‟entiat Club d‟Aeromodelisme Delta, el
Sr. Jaume Leyes Terradas
14. En representació de l‟entitat Club Petanca L‟Hospitalet
Centre, el Sr. Daniel Lledó Mercado
15. En representació de l‟entitat Club Petanca Sanfeliu, el Sr.
Juan Navarro Gonzale
16. En representació de l‟entitat Colla Diables Folcat Diabòlic, la
Sra. Mª Jesus de la Rosa Buendia
17. En representació de l‟entitat Ass. De Diables Kabra de L‟H., el
Sr. Marc Puigüelo Viñado
18. En representació de l‟entitat Colla Infantil de Diablons i
Tabalers Escola Sant Josep El Pí, el Sr. Javier Caviedes
Garcia
19. En representació de l‟entitat Dones del Centre, la Sra. Josefa
Castro Rodriguez
20. En representació de l‟entitat Fundació Sant Roc, la Sra. Maria
Segalà Novell
21. En representació de l‟entitat Ass. Gent Gran de L‟HospitaletCentre, el Sr. Jordi Simó Casals
22. En representació de l‟entitat Grup Botigues Centre i Sant
Josep, la Sra. Pilar Palau Sabater
23. En representació de l‟entitat Jubilados y Pensionistas Sant
Josep, el Sr. Justo Herrera Herrera
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24. En representació de l‟entitat La Talaia As. Festes del Centre,
la Sra. Maria Raventós Rosell
25. En representació de l‟entitat Setmana del Cant Coral
L‟Hospitalet, el Sr. Vicenç Adrubau Suñer
26. En representació de l‟entitat Societat Ornitològica de L‟H, el
Sr. José Luis del Bosque Conde
27. En representació de l‟entitat Gent de Pau, el Sr. Francisco
Flor Nicolas
 5 membres designats entre veïns/es o entitats que porten a terme una
tasca significativa al Districte i que han estat designats per la Regidora
Presidenta per mitjà d‟aquesta resolució que fixa la composició final del
Consell.
- Sra. Mª Carmen Hueso Brunet
- Sra. Antonia Pérez Barba
- Sr. Jesús Rocosa Mitjavila
- Sr. Joan Ramón Patón Mata
- Sr. Luís Estevez Dieguez
d) SECRETARI DEL CONSELL: Sr. Carles Jordi Lavilla
SEGON.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple municipal i al Consell de
Ciutat, en la primera sessió que tingui lloc, de conformitat amb el que preveu l‟article
34 del reglament orgànic de participació ciutadana, i en el proper Consell de
Districte.”
ACORD 5.- RELATIU A L’ATORGAMENT DE SET TÍTOLS HONORÍFICS DE
DISTINCIÓ 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, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; 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, 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 l‟article 3 del Reglament Municipal d‟Honors i Distincions, aprovat, en
forma de Text Refós el 12 de juny de 2007, i l‟entrada en vigor del qual es va
produir el 13 d‟agost de 2007, preveu entre els honors i distincions que pot conferir
aquest Ajuntament, per premiar mèrits especials o serveis extraordinaris a la Ciutat
de l‟Hospitalet, entre d‟altres, el de DISTINCIÓ CIUTADANA.
ATÈS que per Decret de l‟Alcaldia núm. 80/2016, de 15 de gener es va incoar
expedient per a la concessió dels títols honorífics de distinció ciutadana d‟acord
amb el que disposa el Reglament Municipal d‟Honors i Distincions, al temps que es
va procedir a efectuar el nomenament d‟instructor i secretària de l‟expedient de
conformitat amb el procediment previst als articles 17 i ss del Reglament Municipal
d‟Honors i Distincions.
ATÈS que en sessió de 17 de març de 2016 es van presentar a la Junta de
Portaveus les candidatures proposades per al premi de distinció ciutadana.
ATÈS que l‟Instructor de l‟expedient Sr. Francesc J. Belver Valles, ha formulat en
data 30 de març de 2016 proposta a l‟Alcaldia de concessió de set títols honorífics
de distinció ciutadana a diferents persones i entitats amb l‟acord unànime de la
Junta de Portaveus reunida en sessió de 17 de març de 2016.
VIST que l‟article 17 del mateix text reglamentari expressament preveu que aquest
Ajuntament podrà atorgar el títol honorífic de distincions ciutadanes a les persones
o entitats que desenvolupant el seu treball a la ciutat, sobresurtin per la especial
projecció social de la seva tasca o per un fet de singular rellevància; assenyalant
que una vegada acordada la concessió d‟aquesta distinció, la Presidència de la
Corporació haurà d‟assenyalar el dia i hora on es reuniran per fer lliurament
solemne a les persones o entitats del diploma que acredita la distinció.
VIST que l‟article 19.4 del Reglament Municipal d‟Honors i Distincions, preveu que
és competència del Ple, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
membres, acordar la concessió dels honors i distincions regulats en el Reglament,
prèvia la tramitació del procediment previst als articles 18 i 19.
VIST l‟informe jurídic de la Secretaria General de 8 de gener de 2016 (L‟H 1/2016)
que figura incorporat a l‟expedient.
El Ple, a proposta de l‟Alcaldia i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent
de Presidència,
ACORDA:
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PRIMER.- ATORGAR set títols honorífics de DISTINCIÓ CIUTADANA, de
conformitat amb la proposta realitzada per l‟Instructor de l‟expedient i amb l‟acord
unànime de la Junta de Portaveus, per ser totalment mereixedors i mereixedores
d‟aquesta distinció, a favor de les entitats i persones següents:
 ALPI ASS (Associació d‟ajuda a persones amb discapacitat intel·lectual)
 ATENEU DE CULTURA POPULAR
 CENTRE D‟ESTUDIS DE L‟HOSPITALET
 SR. DOMINGO GUIJARRO GÓMEZ
 GRUP DE DONES DE SANTA EULÀLIA
 COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL 50è ANIVERSARI DEL BARRI DE
BELLVITGE
 COORDINADORA SARDANISTA DE L‟HOSPITALET
SEGON.- ACORDAR que el lliurament dels set títols honorífics de Distinció
Ciutadana serà portat a terme en acte públic i solemne el dia i data que es determini
per Decret de l‟Alcaldia Presidència.
TERCER.- INSCRIURE un extracte d‟aquest acord, referit a l‟atorgament dels títols
honorífics de Distinció Ciutadana, a les entitats i persones anteriorment
esmentades, en el Llibre d‟Honors i Distincions d‟aquest Ajuntament. Els títols,
segons determina l‟article 4 del Reglament d‟Honors i Distincions, només tenen
caràcter honorífic, sense que en cap cas puguin generar cap tipus de dret econòmic
o administratiu.
QUART.- DONAR TRASLLAT d‟aquest acord, a les entitats i persones a les quals
se‟ls hi atorguen els títols de Distinció Ciutadana, a l‟Alcaldia Presidència, als/a les
Portaveus dels Grups Polítics, al Gabinet de l‟Alcaldia i a la Secretaria General del
Ple de l‟Ajuntament, als efectes legals oportuns.
ACORD 6.- RELATIU A L’APORTACIÓ DE CAPITAL A FIRA 2000 SA EXERCICI 2016-.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; 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
en contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
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Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l‟article
123.2 de la llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que aquest Ajuntament és soci de FIRA 2000 SA, segons figura a l‟acord del
Ple de 28 de novembre de 2.000.
ATÈS que amb motiu de les diferents aportacions de capital a la mercantil
esmentada aquest Ajuntament es titular, a 31 de desembre de 2015, de les accions
que a continuació es detallen:

ACCIONS DE FIRA 2000 SA
TITULARITAT: AJUNTAMENT L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
ANY
ADQUISICIÓ

ACORD

ÒRGAN

TOTAL
NOMBRE

NÚM.
DE

A

VALOR
NOMINAL UNITARI

TOTAL

2000

28/11/2000

PLE

10.000

60.001

70.000

601,01€

6.010.100,00 €

2003

08/04/2003

CG

2.288

190.092

192.379

601,01€

1.375.110,88 €

2007

28/02/2007

PLE

6.863

206.107

212.969

601,01€

4.124.731,63 €

2008

03/06/2008

PLE

6.927

334.918

341.844

601,01€

4.163.196,27 €

2015

24/03/2015

PLE

8.344

529.013

537.356

601,01€

5.014.827,44 €

TOTAL NOMINAL

20.687.966,22 €

TOTAL ACCIONS

34.422

ATÈS que l‟Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 23 de novembre de 2010, va
aprovar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l‟Ajuntament
de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de municipis de l‟Àrea
Metropolitana de Barcelona, l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat i la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, per al finançament de
l‟ampliació de Fira Barcelona. Aquest conveni va ser signat per les parts el 17 de
desembre de 2010.
ATÈS que el Pacte primer apartat c) de l‟esmentat conveni determina el compromís
de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat de subscriure i desemborsar
10.029.654,88 € en dues anualitats 2015 i 2016 per un import de 5.014.827,44 €,
cadascuna d‟elles.
ATÈS que la Junta General Ordinària i ‟Extraordinària d‟accionistes de caràcter
universal de la Societat Fira 2000, SA, en sessió celebrada el 30 de juny de 2015,
segons resulta de la còpia de l‟acta incorporada a l‟expedient va acordar, entre
d‟altres, l‟ampliació de capital a càrrec de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat,
per mitjà de la subscripció de 8.344 accions, numerades del 585.586 al 593.929,
ambdós inclosos, per un valor nominal de 601,01 €, la qual cosa importa un total de
5.014.827.44 €.
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ATÈS que l‟import de l‟aportació de capital, no supera el 25 % dels recursos
ordinaris del pressupost consolidat per a l‟exercici 2016, que es determina al
certificat de la Viceintervenció incorporat a l‟expedient en 219.044.946,55 €; cosa
que exclou, en tot cas, de conformitat amb el que preveu l‟article 206.3 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, l‟autorització del Departament de Governació i
Relacions Institucionals
VIST l‟informe jurídic emès per la Secretaria General del ple, en funcions, de 7
d‟abril de 2016 (L‟H 5/2016) i l‟informe de la Intervenció Municipal, 13/2016, d‟11
d‟abril de 2016.
El Ple de l‟Ajuntament, previ el dictamen de la Comissió Permanent de Presidència,
amb el quòrum de la majoria absoluta de conformitat amb l‟art. 123.1.f) en relació
amb l‟art. 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR els acords de la Junta General de la Societat FIRA 2000 SA,
de data 30 de juny de 2015, següents:
a) Les condicions de l‟ampliació del capital de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de
Llobregat que figura a l‟acord vuitè de l‟acta.
b) La renuncia al dret de subscripció preferent en relació a la resta dels
augments de capital dels altres socis que figura en la mateixa acta.
SEGON.- AUTORITZAR l‟aportació a la societat mercantil Fira 2000, SA de la
quantitat de 5.014.827,44 Euros (CINC MILIONS CATORZE MIL VUIT-CENTS
VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS), per l‟adquisició de
noves accions de l‟esmentada societat, a subscriure i desemborsar, de forma
íntegra, per l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, en compliment del Conveni de
17 de desembre de 2010, aprovat pel Ple en sessió de 23 de novembre de 2010.
TERCER.- ADQUIRIR I SUBSCRIURE, amb aportació de la quantitat indicada en
l‟anterior apartat, 8.344 noves accions ordinàries, nominatives i representatives de
títols amb un valor nominal de 601,01 euros per cadascuna d‟elles i per un import
total de 5.014.827,44 Euros de la societat mercantil Fira 2000, SA; i en
conseqüència, subscriure les accions determinades amb els números 585.586 al
593.929, ambdós inclosos, de la referida societat mercantil.
QUART.- El present acord resta condicionat a les següents prescripcions:
- L‟emissió de l‟informe per part del Departament d'Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya de conformitat amb l‟article 206.3 apartat c) 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 7 de l‟Ordre ECF/138/2007, de

…/…

34

27 d‟abril, que regula els procediments en matèria de tutela financera de les
entitats locals, als efectes de la valoració de l‟operació i en especial de que
l‟adquisició s‟ajusta a les condicions de mercat.
- El pagament de la subscripció d‟aquesta ampliació es farà, des de la perspectiva
administrativa–comptable, per compensació parcial amb el crèdit que ostenta
aquesta Administració front a la Mercantil Fira 2000,S.A., derivat de l‟IBI
corresponent a l‟exercici 2015 per import de 1.957.469,20€ i del tribut de
mobilitat del mateix exercici per import de 269.036,08 € més els recàrrecs e
interessos al moment de la compensació.
- Les accions hauran d‟estar totalment desemborsades en el moment de la
subscripció.
CINQUÈ.- AUTORITZAR I ATORGAR poders, indistintament i tan àmpliament com
sigui possible en dret, a l‟Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, Sra. Núria Marín i
Martínez i al Tinent d‟alcaldia d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per a l‟adopció dels actes de qualsevol naturalesa necessaris per a
l‟execució del present acord i, principalment, perquè puguin comparèixer davant
notari, a fi d‟atorgar la corresponent escriptura en compliment dels requisits formals
exigits en la Llei de Societats de Capital i la resta de legislació aplicable, fins a la
seva inscripció en el Registre Mercantil.
SISÈ.- CONDICIONAR l‟efectivitat dels anteriors acords a la formalització de
l‟operació de crèdit destinada al finançament de la dotació pressupostària de
l‟aplicació pressupostària 06.4331.850.90.00 del pressupost per a l‟exercici 2016.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord al president i al secretari de la societat mercantil
Fira 2000, SA, a la Generalitat de Catalunya, a l‟Ajuntament de Barcelona, a la
Diputació de Barcelona, a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona i la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
VUITÈ.- TRASLLADAR els precedents acords a l‟alcaldia, al Tinent d‟alcaldia
d‟Hisenda i Serveis Centrals, a la Secretaria General, a la Intervenció General
Municial, a la Tresoreria i a la Secció de Patrimoni de l‟Ajuntament.
ACORD 7.- RELATIU A LA RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE
LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL
BAIX LLOBREGAT.
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, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
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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; i amb 4 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l‟article
123.2 de la llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que el Ple de l‟Ajuntament en sessió de 28 de juliol de 2015, va ratificar la
modificació dels Estatuts aprovada pel Consell Plenari del Consorci del Parc Agrari
del Baix Llobregat en sessió de 21 d‟abril de 2015, aprovant inicialment el text refós
dels Estatuts.
ATÈS que l‟acord es va publicar al DOGC número 6927 de 4 d‟agost de 2015 i al
BOPB de 7 d‟agost de 2015.
ATÈS que durant el termini d‟exposició pública no es van presentar suggeriments ni
al·legacions, per Decret de l‟Alcaldia número 7334/2015, de 28 de setembre, en
execució de l‟acord del Ple referit, es va declarar elevada a definitiva la ratificació de
la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i el text
refós dels estatuts.
VIST que en data 15 de març de 2016 ha tingut entrada al Registre General de
l‟Ajuntament, amb el número 17357, trasllat de l‟acord del Plenari del Consorci del
Parc Agrari del Baix Llobregat, en sessió de 12 de novembre de 2015, pel qual, i un
cop resoltes les al·legacions presentades, s‟aprova definitivament la modificació
dels Estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, aprovada inicialment
ple seu Consell Plenari en data 21 d‟abril de 2015, així com el text refós resultant
dels Estatuts del Consorci.
VIST que l‟article 322 en relació a l‟article 313 del reglament d‟obres, activitats i
serveis dels ens locals en Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,
requereix que la modificació dels estatuts del Consorci sigui ratificada pels ens, les
administracions i altres entitats consorciades, i acordada amb les mateixes
formalitats que per a l‟aprovació.
A proposta de l‟Alcaldia Presidència en exercici de les facultats que li atorga l‟article
124.4.b) en relació a l‟apartat ñ, del mateix precepte, i previ el dictamen de la
comissió permanent de presidència, el PLE:
ACORDA:
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PRIMER.- RATIFICAR l‟aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, així com el text refós resultant, que
resulta de la notificació de la Secretaria del Consorci incorporada a l‟expedient i que
coincideix integrament amb el text que es va aprovar inicialment i que consta a
l‟acta de la sessió del Ple de 28 de juliol de 2015.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
í a la Diputació de Barcelona, als efectes legals oportuns.
TERCER- DONAR TRALLAST d‟aquest acord a l‟Alcaldia, a l‟Àrea d‟Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 8.- RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ T.P.A., 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, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; 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:

Atès que en data 1 de març de 2016, el funcionari interí A.V.T.P., amb DNI
46061062C, auxiliar administratiu, adscrit al Registre General d‟ aquest ajuntament,
va sol·licitar la compatibilitat per a activitat privada com a dissenyador gràfic webs, a
l‟empresa MIDELESS, domiciliada a la localitat d‟El Papiol.
Atès que en data 14 de març de 2016, la vicesecretària-secretària tècnica de la
Junta de Govern Local manifesta que no troba inconvenient en concedir la
compatibilitat demanada, sempre que reuneixin els requisits que estableix la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d‟incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques.
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Atès que l‟ article 1 ap. 2d) de la Llei 21/1987, de 26 novembre d‟ incompatibilitats
del personal al servei de l‟ Administració de la Generalitat (LLI), disposa que
aquesta llei es també aplicable al personal al serveis de les corporacions locals,
ens, organismes i empreses que d‟ elles depenguin.
Atès que disposa l‟ article 11 LLI 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 de dissenyador gràfic webs.
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 , 13 i 14 de la LLI, 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 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.
- No es pot reconèixer la compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que
comporten la percepció d‟ un complement específic pel factor d‟ incompatibilitat o
per un concepte equiparable.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟ aplicació al règim d‟
incompatibilitats.
Vist l‟ informe de la vicesecretària-secretària tècnica de la Junta de Govern Local.
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 Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència.
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ACORDA:

Primer.- RECONÈIXER al senyor A.V.T.P. per exercir activitat com a dissenyador
gràfic webs, a l‟empresa MIDELESS, domiciliada a la localitat d‟El Papiol., 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 18,75 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 A.V.T.P., a la Secretaria Tècnica de la Junta
de Govern Local (Registre General) i a la Junta de Personal Funcionari.

ACORD 9.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 18 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 21 I 22/2016, 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 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 14 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
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Muñoz; 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, 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.
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 18 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2016, corresponent als expedients 21 i 22/2016 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (882.293,41 euros) d‟acord
amb el detall que figura a l‟expedient i amb el resum següent :
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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
4.900.692,13
0,00
0,00
0,00
2.703.426,93
0,00
4.233.961,59
0,00
8.456.126,78
0,00
0,00
0,00
20.294.207,43
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
3.164.913,78
0,00
1.010.433,05
0,00
0,00
0,00
1.408.513,90
0,00
0,00
0,00
11.093.146,50
-66.167,02
3.617.200,20
66.167,02
0,00
0,00
0,00
0,00
20.294.207,43
0,00

DEFINITIU
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
81.976.434,98
2.913.402,00
2.703.426,93
7.493.333,35
8.456.126,78
7.000.000,00
244.424.207,43
DEFINITIU
84.368.137,78
92.093.773,29
3.657.000,00
16.439.577,90
300.000,00
16.271.523,80
9.393.367,22
5.014.827,44
16.886.000,00
244.424.207,43

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

ACORD 10.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 20 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 76/2016, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
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Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 14 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 CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; 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 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
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència

ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 20 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2016, corresponent a l‟expedient 76/2016 en la
modalitat de Transferència de Crèdit (533.219,08 euros) d‟acord amb el detall que
figura a l‟expedient i amb el resum següent :
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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
5.054.843,94
0,00
0,00
0,00
2.703.426,93
0,00
4.233.961,59
0,00
8.456.126,78
0,00
0,00
0,00
20.448.359,24
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
3.288.911,45
0,00
1.040.587,19
182.780,00
0,00
-533.219,08
1.408.513,90
350.439,08
0,00
0,00
11.026.979,48
0,00
3.683.367,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.448.359,24
0,00

DEFINITIU
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
82.130.586,79
2.913.402,00
2.703.426,93
7.493.333,35
8.456.126,78
7.000.000,00
244.578.359,24
DEFINITIU
84.492.135,45
92.306.707,43
3.123.780,92
16.790.016,98
300.000,00
16.271.523,80
9.393.367,22
5.014.827,44
16.886.000,00
244.578.359,24

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‟expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‟hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‟article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 11.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’INFORME DE
LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA EN MATÈRIA DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2015, D’ACORD
AMB L’ARTICLE 12.2 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS
DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE DE FACTURES
EN EL SECTOR PÚBLIC.
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‟article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre d‟impuls de la factura
electrònica i creació del registre de factures en el sector públic, regula les facultats i
obligacions dels òrgans de control intern i determina que, anualment, l‟òrgan de
control intern elaborarà un informe en el que avaluarà el compliment de la normativa
en matèria de morositat el qual serà elevat al Ple.
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D‟acord amb l‟obligació de la Llei 25/2013 esmentada, la Intervenció General ha
emès l‟informe número 11/2016, de 12 d‟abril, denominat “Informe sobre l’avaluació
del compliment de la normativa en matèria de morositat per part de l’ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat l’exercici 2015 en compliment del que disposa l’article 12.2
de la llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre de factures en el sector públic”, en el qual s‟avalua el compliment dels
requisits legals assenyalats en la Llei 25/2013, així com en la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s‟estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en Ordre
ministerial HAP/2105/2012, d‟1 d‟octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d‟informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d‟abril, d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, (LOEPSF), i en el
Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i
les condicions del procediment de retenció de recursos dels règims de finançament
previstos a la LOEPSF.
El Ple a proposta del Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència.
ACORDA:
Restar assabentat de l‟informe de la Intervenció General número 11/2016, de 12
d‟abril sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat per
part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat l’exercici 2015 en compliment del
que disposa l’article 12.2 de la llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre de factures en el sector públic”

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 Secretària llegeix els acords de la Comissió Permanent de Drets i Territori i
adverteix error material en la transcripció de l‟Ordre del Dia, en el punt 13, és a
l‟acord relatiu a la imposició de sanció al Sr. P.C.J.V per infracció de la normativa
10/99 sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, amb imposició
de la sanció per import de 400 euros a l‟expedient 175/15 i no 50/15, com deia
l‟Ordre del Dia.
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.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor dels tres punts.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor dels tres punts.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Abstenció en els tres.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor dels tres.

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

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
A favor dels tres.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor dels tres i reiterem, com a cada Ple, que volem i desitgem un canvi de
model que no sigui basat en el règim sancionador només.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A favor de los tres.

SRA. ALCALDESSA
Crec que ja ho hem fet tots, doncs passaríem ja..., abans de passar a la segona
part del Ple, hi ha un dictamen d‟urgència que si vol fer lectura del títol, Sra.
Secretària.
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BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

ACORD 12.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.A.M.M. PER
INFRACCIÓ A LA NORMATIVA 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05
EUROS. (EXP. SA 151/15).
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, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; 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. 10282 de 25 de setembre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. J.A.M.M., amb DNI 26273639A i
domicili al carrer Antiga Travessera, núm. 52 1er. 3a. de l‟Hospitalet, per una
infracció molt greu contra la normativa de protecció dels animals.
VIST que l‟ esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
notificació al Sr. M. el dia 8 de febrer de 2016, com així consta en el corresponent
justificant de notificació.
ATÈS 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.
CONSIDERANT que l‟ esmentada resolució s‟advertia a l‟ imputat 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 definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 09.03.2016
la qual s‟ajusta a la legalitat vigent.
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VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 11.03.2016.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d‟Igualtat i 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 09.03.2016 i en conseqüència declarar provats els fets que s‟hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. J.A.M.M., amb DNI 26273639A i domicili al carrer Antiga
Travessera, núm. 52 1er. 3a 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).
►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, al Sr. J.A.M.M., amb DNI
26273639A i domicili al carrer Antiga Travessera, núm. 52 1er. 3a 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 13.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. P.C.G.V. PER
INFRACCIÓ A LA NORMATIVA 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 400,EUROS. (EXP. SA 175/15 VR. ).
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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, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; 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. 345/2016, de 26 de gener, es va incoar el
present procediment sancionador; l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van
ser notificades al Sr. P.C.G.V., amb DNI 49494391-R i domiciliat al Carrer
Renclusa, 62 1er 3a de l‟Hospitalet, amb data 17/2/2016, com així consta en el
corresponent justificant d‟entrega.
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 atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993, de 9 de novembre.
VISTA la Proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 17.03.2016
la qual s‟ajusta 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 de resolució de data 17.03.2016 presentada per
la Instructora del procediment i en conseqüència declarar provats els fets que s‟hi
relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutiu d‟una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. P.C.G.V., amb DNI 49494391-R i domiciliat al Carrer Renclusa,
62 1er 3a de l‟Hospitalet, autor de l‟esmentada infracció, tal i com es deriva del
procediment incoat a l‟efecte.
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TERCER.- IMPOSAR al Sr. P.C.G.V., amb DNI 49494391-R i domiciliat al Carrer
Renclusa, 62 1er 3a de l‟Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art.
1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre general
d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de 30
de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. El
que constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei, que es qualifica com
a GREU, i es proposa una sanció inicial de 800,00.- euros -400,00 euros per
gos (art. 11 de la Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, al Sr. P.C.G.V., amb DNI
49494391-R i domiciliat al Carrer Renclusa, 62 1er 3a 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.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 14.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.M.Z.C. PER
INFRACCIÓ A LA NORMATIVA 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05
EUROS. (EXP. SA 142/15 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, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; 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. 10283/2015, de 23 de desembre, es va incoar
el present procediment sancionador contra el Sr. J.M.Z.C., amb NIE X-5885409-P i
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domicili al carrer Ermita de Bellvitge, núm. 31, 1r 1a de l‟Hospitalet, per una
infracció molt greu contra la normativa de protecció dels animals (concretament,
contra la llei 50/1999).
VIST que l‟ esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser notificats en el
domicili de l‟imputat en data 1 de febrer de 2016, con així consta en la corresponent
diligència de notificació.
ATÈS que a l‟esmentada resolució s‟advertia a l‟imputat 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.
ATÈS que no consta la presentació d‟al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l‟imputat/da, dintre del termini de quinze dies atorgat a l‟efecte.
ATÈS que, respecte de la resta de fets considerats en el procediment, per part del
Negociat de Protecció dels animals ja s‟han obert els oportuns expedients els quals
poden donar lloc, si s‟escau, a la incoació d‟altres procediments sancionadors que
es tramitaran per la seva normativa d‟aplicació.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 1 de març de 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 definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 1.03.2016 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.J.M.Z.C., amb NIE X-5885409-P i domicili al
carrer Ermita de Bellvitge, núm. 31, 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. J.M.Z.C., amb NIE X-5885409-P i domicili al carrer
Ermita de Bellvitge, núm. 31, 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
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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, el Sr. J.M.Z.C., amb NIE X5885409-P i domicili al carrer Ermita de Bellvitge, núm. 31, 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.
URGÈNCIES

Prèvia declaració d'urgència acordada per 26 vots a favor dels representants de
PSC-CP, Ciutadans, ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC, CiU, i dels Regidors no
adscrits i 1 vot en contra del representant de la CUP-Poble Actiu, 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, el primer que hauríem de fer és un posicionament de la urgència ¿hi ha
algun vot en contra? Sí, Sr. Christian, la resta a favor de la urgència? Sí, Sr. Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Estem d‟acord amb la creació i l‟increment del fons social de la vivenda, d‟aquests
50 PAS, creiem que és un pas endavant, creiem que les condicions s‟ajusten a
l‟acord, a un acord recíproc de col·laboració, esperem que el BBVA treballi de bona
fe i no faciliti un parc d‟habitatges complicat i permeti, quan abans millor, donar
solució a les demandes d‟urgència, i també l‟ajuntament que vetlli perquè no es
donin casos de desnonaments per part d‟aquesta entitat financera, sinó seria una
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cosa complicada d‟explicar, fer un acord amb el BBVA de 50 habitatges i, d‟altra
banda, el BBVA desallotjant veïns i veïnes, podríem fer aquí un...

SRA. ALCALDESSA
Perdó, no el volia tallar, però és que estem en el tema d‟urgència, ara donarem
obrirem un..., la urgència a favor.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Vale, vale.

SRA. ALCALDESSA
Per tant, ara..., pensava que era sobre la urgència, per tant, per això li he donat la
paraula. Sr. Castro, vol explicar una mica?

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gracias Alcaldesa. Bueno, básicamente esta es una cuestión necesaria para
poder acordar las cesiones voluntarias con las entidades financieras, las viviendas
puestas a disposición de alquiler social, la Alcaldesa lo ha reiterado en muchas
ocasiones, tenemos, fruto de esta situación de exclusión residencial, a más de 170
familias en la ciudad, con necesidad perentoria de vivienda, la Ley 24/2015, a la
que nos referiremos después en una moción, pues nos ha dado instrumentos como
el de la cesión voluntaria, que es el caso para el que hemos hecho esta
transferencia de crédito o el caso de las cesiones también forzosas, caso de
conseguirlas, que también necesitarán, lógicamente, de gasto para rehabilitación de
las viviendas y ponerlas en condiciones para el uso de estas familias. Por tanto, en
definitiva, esta modificación responde a la necesidad de tener recursos para poder
afrontar esa hipotética cesión voluntaria o forzosa de las viviendas, bien sean del
BBVA o de cualquier otra entidad financiera.
Para su información, Sr. Nieto, desde el mes de junio no hemos tenido ningún
desahucio por parte de ninguna entidad financiera, y aquí hay las plataformas
antidesahucios de la ciudad que lo pueden corroborar. En ese sentido, hemos
intentado, yo creo, entre todos, hacer un trabajo que está dando frutos, y otro
trabajo importante es presionar a las entidades financieras para que, lógicamente,
nos cedan las viviendas. Seguramente a nadie de los que estamos aquí nos gusta
dar dinero público a las entidades financieras para arreglar unas viviendas que son
de su propiedad y que nos van a ceder durante una serie de años en usufructo,
pero las reglas del juego son esas y hay que cumplirlas, nosotros no podemos
recibir viviendas, como usted decía, en cualquier estado, y darlas sin cédula de
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habitabilidad, sin certificado energético y sin un mínimo de confortabilidad, eso sería
maltratar a las familias.

Y en este sentido, hemos hecho un proceso de reconocimiento de todas y cada una
de esas viviendas, y antes de aceptar cualquier cesión de cualquier entidad
financiera, las viviendas estarán revisadas y puestas al día, y eso cuesta dinero
público, y estamos convencidos de que esta es una vía muy oportuna, lo están
haciendo también otros ayuntamientos y entiendo que en esto hay un cierto
consenso. En todo caso, insisto, es una necesidad, se ha hecho este trámite de
cara a poder acordar con las entidades financieras y yo creo que nos hemos de
alegrar todos. Muchas gracias.

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

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

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

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Perdó, perdó, Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Votàvem en contra de la urgència, però votarem.

SRA. ALCALDESSA
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Sí, sí, molt bé, gràcies.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, en aquest tipus de qüestions, quan arriba..., i ho hem comentat abans a la Junta
de Portaveus, ens agradaria que els expedients d‟urgència ens poguessin arribar,
per poder-los estudiar, ens poguessin arribar, com a mínim, si no el dia abans,
aquest expedient ens ha arribat al voltant de les onze del matí, seria interessant que
coses tant importants com aquestes, perquè les puguem valorar internament tots
els grups, i en el nostre cas la puguem valorar abans del Ple, per poder votar, que
les puguem rebre, com a mínim, el dia abans. És molt difícil posicionar-se en un
tema tan complex, que a més posa en joc temes, bé, ja ho ha expli... el propi
responsable de l‟àrea ho acaba d‟explicar, creiem que és un negoci bastant rodó
per a l‟entitat financera, llavors, tenim molts dubtes, tenim molts dubtes sobre això,
l‟entitat financera té els pisos buits, la Llei els obliga forçosament a cedir-los, els
poden cedir de manera voluntària, els hi arrangem amb calers públics i d‟aquí a
tres, quatre, cinc anys, els hi torna i els hi torna fantàstics i meravellosos. Bé, com a
mínim ens genera molts dubtes i ens hagués agradat poder, haver-nos-ho pogut
mirar amb bastant més de temps. Ens abstindrem en aquest punt. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, votarem a favor i també per fer una cosa, creiem en la bona fe, diguéssim,
d‟aquesta situació, d‟aquesta operació, amb l‟entitat bancària, l‟ajuntament i tal,
però és evident que en tot aquest tema, vull dir, no podem només fer aquest esforç
de destinar diners públics per solucionar aquests problemes, també hem de fer un
esforç, com sempre he dit, d‟aconseguir que la nostra societat tingui uns models
productius, un model de treball, en que siguem capaços de generar treball, de
generar impostos, de poder pagar cotitzacions socials, que la gent tingui un salari
digne, de fer moltes més coses, que jo a vegades penso que queden en l‟oblit o no
som capaços de transmetre i de generar, doncs aquesta il·lusió. Torno a repetir,
votem a favor d‟això, perquè creiem que és necessari, però que moltes vegades
només portem temes en el Ple de l‟ajuntament o en d‟altres institucions, per posar
diners públics en aquestes ajudes, hem d‟intentar revertir aquesta situació a la
nostra societat, perquè si no arribarà un dia en que això que estem fent ara, no serà
possible.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, votarem a favor, també compartim el que deia el portaveu de la CUP-Poble
Actiu, que els expedients d‟urgència els puguem rebre amb més temps, per fer una
valoració més en profunditat. Estem d‟acord amb aquesta cessió voluntària de les
entitats financeres, també volem posar de manifest que aquest cost que es gastarà
l‟ajuntament en arreglar aquests habitatges, no sigui considerable, i també
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reivindiquem mà dura envers aquelles entitats financeres que no col·laborin en la
cessió d‟habitatges a la nostra ciutat per persones que ho estan passant malament.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nosotros desde el Partido Popular votaremos a favor de este expediente, de esta
modificación de crédito, consideramos que es justo que el ayuntamiento de
Hospitalet, pues facilite ayuda, alquiler social a las personas que están más
desfavorecidas y, en cualquier caso, lo que esperamos es la partida, el expediente
de modificación de crédito está abierto, la partida está abierta y, por tanto, lo que
esperamos es que, de manera progresiva, pues se nos vaya informando a la
oposición de cuál es el detalle del gasto que se está haciendo en este sentido.
Gracias.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Perdonad antes que me había adelantado al ritual. Como decía en mi intervención,
votaremos a favor, obviamente esto es una lucha de los vecinos y vecinas que
están ahí sufriendo y luchando por sus derechos, nosotros aquí hacemos el humilde
trabajo de buscarles una solución. Lo decíamos antes, aunque desde junio no se
haya hecho ningún “desnonament”, creemos que este ayuntamiento, sus servicios
sociales y todos y todas los que estamos por el bien común, tenemos que estar “a
l‟aguait” para que el BBVA no vuelva a ejecutar un desahucio en nuestra ciudad. Si
fuera así el caso, yo solicito aquí, públicamente, que se revise este contrato, este
contrato de colaboración, y en tal caso se prestara a romperse ese acuerdo de
manera unilateral, si llegase un caso o una situación grave que comprometiera los
derechos de los vecinos y vecinas.
Y una pregunta al respecto, el tema del IBI, se comenta, por lo que me ha dado
tiempo, como decía el resto de compañeros, me ha dado tiempo a mirar un poquito
el expediente, el IBI lo pagará el BBVA de una manera…, como todos los vecinos y
vecinas, hay algún tipo de exención fiscal, esta es una información que nos gustaría
saber a nuestro grupo municipal. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, lo primero que quiero decir es..., y que vaya por delante nuestro voto a
favor, como no puede ser de otra manera, pero la verdad es que nos preocupa
mucho, las entidades financieras no dan puntada sin hilo, y a veces…, yo confío en
el buen hacer del gobierno y de quien va a llevar a efecto esos contratos y esas
negociaciones, porque la verdad es que nos preocupa que tengamos que poner
dinero, pero a veces, como bien decía creo que el Sr. Castro, tienen que darle un
mínimo de decencia y de dignidad a las viviendas para que las personas entren ahí,
como corresponde a su dignidad como personas.
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Pero, como digo, las entidades financieras no dan puntadas sin hilo y nos preocupa
mucho que nos puedan dar gato por liebre, por el refranero español, porque no
vaya a ser que no estemos, como yo creo que debemos estar, atentos a cualquier
coma y punto, porque la letra pequeña de estas entidades, cuando uno va a un
banco, pues si se pone a leer es imposible leerlo y a veces entenderlo ni los jueces,
letra pequeña que nos puedan colar algún gol, donde al final estén haciendo hasta
negocio, porque no me extraña, las entidades financieras, como digo y lo repito otra
vez, no dan puntada sin hilo.
Y, por lo tanto, claro, tampoco podemos retraernos de hacer algo que tenemos que
hacer, porque es una necesidad imperiosa para la gente que está en la calle, la
gente que está en precariedad y que no tiene vivienda, que tiene los hijos en la
calle, y por lo tanto, no podemos tampoco retraernos en hacer lo que hay que
hacer, para que no paguen justos por pecadores, no por retraerles a estas
entidades que seguramente van a intentar hacer negocio también aquí si pueden,
dejemos a la gente que realmente lo necesita en la calle. Por lo tanto, nosotros en
conciencia no nos queda otra obligación más que votar, votar a favor por la
conciencia que os he explicado aquí.
Pero quiero advertir a este gobierno que ande con cuidado con las entidades
financieras, porque, lo reitero otra vez, no dan puntada sin hilo, yo sé que ustedes
no son tontos, por decirlo de alguna manera, y no los van a engañar, pero cuidado,
miren la letra pequeña, porque esto de que haya que poner dinero a mi no me
acaba de convencer. En cualquier caso, lo reitero por enésima vez, no vayan a
pagar justos por pecadores, porque nos miremos demasiado una coma, pero sí que
de verdad hay que mirarla. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
A ver, yo, si me permiten, porque este es un tema creo que suficientemente
importante y con toda la humildad del mundo, porque este es un problema que,
evidentemente, aquí estamos tratando en nuestra ciudad, pero que
desgraciadamente es un tema general y que afecta a muchísimas personas de
todos los pueblos, ciudades, de España, donde se produce y se ha producido,
como consecuencia de la crisis económica, bueno, pues una situación muy
complicada y muy difícil para muchas familias. Y es evidente, alguien lo decía, me
parece que era el Sr. Monrós, que seguramente hasta que no encontremos una
solución definitiva para estas familias, que seguramente vendrán, como decía
antes, cuando tengan acceso a un puesto de trabajo y cuando tengan un salario
digno y cuando puedan tener una vida totalmente normalizada, seguramente esta
necesidad, pues continuará.
Y en estos momentos, desgraciadamente, tenemos 170 familias con riesgo de un
recurso que es el de habitabilidad, el de residencia y el de tener una vivienda digna,
a los que en estos momentos queremos darles una solución y una de ellas viene de
la mano de los tenedores de viviendas vacías en la ciudad. Quién tiene vivienda
vacía en la ciudad, los bancos, las entidades financieras, los grandes tenedores
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que, a lo largo de estos ocho años de crisis económica, han ido vaciando esos
pisos y que ahora están ahí posiblemente, bueno, a la espera de una cierta
especulación. Y aquí yo creo que tenemos que ser, en fin, no hemos dado una
solución, desgraciadamente, definitiva al problema que existe, pero sí que podemos
decir que hemos dado pasos hacia adelante, y casualmente hoy está el Sr. Piñar, el
Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de nuestra ciudad, con el
que llevamos mucho tiempo trabajando temas diversos para dar una solución al
tema de la vivienda.
Fuimos el primer ayuntamiento, y creo que hay que decirlo, porque hay cosas que
las hemos…, como todo, las hemos podido hacer regular e incluso en algunos
casos mal, pero hay otras que las hemos hecho, yo diría, bien. Fuimos el primer
ayuntamiento en hacer un plan integral de vivienda, en el que hemos trabajado de
la mano de todos los que han intervenido para poder dar solución a este aspecto,
viendo su vertiente, en fin, inmobiliaria, lógicamente, pero también la vertiente
social, y se ha hecho una mesa social que ha ayudado a dar una solución a este
tema. Como decía el señor…el teniente de alcalde, el Sr. Pepe Castro, hemos
conseguido parar todos los desahucios en la ciudad desde el mes de julio o de junio
del año pasado, por tanto, en fin, una constatación.
El servicio de mediación hipotecaría, desde que está en funcionamiento, ha
atendido más de 200 casos, y tenemos una Ley hoy, que creo que tenemos que
destacar, hay una moción que después la veremos, que se aprobó en el Parlament,
que se aprobó en el mes de julio, que nos da a los ayuntamientos hoy más
instrumentos de actuación que el que teníamos en el mes de junio del año pasado,
y creo que es una buena medida, como todo, mejorable, pero es una medida que
nos permite avanzar y que nos permite a los ayuntamientos ayudar a paliar el tema
de los suministros energéticos, a paliar el tema de las hipotecas, y a paliar también
el tema de los alquileres.
Por tanto, nosotros qué pretendemos, tenemos 170 familias identificadas, con
nombre y apellidos, y tenemos 1.700 pisos vacíos en manos de los bancos, y
bueno, ya llevamos mucho tiempo intentando convencer, el Sr. García decía lo de
la puntada sin hilo, el punto, la coma y el guión, y tiene usted… puede tener toda la
razón, pero bueno, nosotros también ya tenemos una cierta experiencia, llevamos
mucho tiempo intentando convencer a estas entidades financieras, de buen, en fin,
con “fair play”, intentando convencerlas de las bondades de que pongan a
disposición estas viviendas para las familias que más lo necesitan y esto ha dado
muy pocos frutos.
Y en este momento, hemos decidido, y este ayuntamiento puede que haya sido, no
sé si el primero, pero de los primeros en anunciar que una de las medidas que
existe en la Ley 24, que es la de la expropiación forzosa, la va a aplicar, y en este
momento hay 39 expedientes en este ayuntamiento, que se están tramitando con
dos bancos, con dos bancos, que han sido dos bancos que han decidido no
cooperar y han decidido que no van a colaborar con el ayuntamiento de Hospitalet y
con la ciudad de Hospitalet, que es el Banco Popular y que es el Banco de
Santander. Y con esas dos entidades financieras hemos decidido, no solamente, en
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fin, que haya o no haya desahucios, es que hemos decidido abrir expedientes
sancionadores para poder llegar a obtener esas 39 viviendas, para que pasen a
manos municipales y las podamos destinar a esas familias.

Hoy no se trata de todo esto, hay dudas, yo entiendo que por parte de los grupos
políticos, de cuál será el convenio específico que podamos realizar con cada una de
estas entidades financieras, hay que decir que lo que hoy aprobamos en este
momento, es simplemente dotar una partida de 300.000 euros para poder empezar
a gestionar lo que sería el trámite para poder contratar una empresa que haga las
mejoras en esas viviendas, unas mejoras que vamos a compartir el coste entre el
ayuntamiento y la entidad financiera y que no van a superar los 7.000 euros. Iremos
viendo, yo todas esas dudas que tanto los diferentes grupos expresaban, lo vamos
a ver con concreción en cada uno de esos convenios, hoy no se lleva a aprobación
ningún convenio, hoy lo único que hemos pedido la comprensión de llevarlo de
urgencia, es para poder poner en marcha el expediente de contratación para que,
cuando tengamos esas viviendas, podamos actuar rápidamente y que los vecinos
que están en esa lista, esas 170 familias, puedan acceder lo antes posible a esas
viviendas.

Por tanto, creo que tanto hoy, tanto este dictamen de la dotación económica, como
la moción que después veremos, en defensa de la Ley 24/2015, que es una Ley
que también creo que debemos defender desde las instituciones, como son los
ayuntamientos, pues nos van a dar, seguramente, la posibilidad de ir dando pasos,
como hemos ido realizando a lo largo de estos años, y espero y deseo que
podamos atender ya definitivamente y lo antes posible, a esas familias que
realmente más lo necesitan.
Sí, no sé si hay alguna cuestión ¿sí? Sr. Brinquis.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí, para clarificar con respecto al IBI de estos edificios, pues sí que como que
pasarán a ser patrimonio del ayuntamiento, será el ayuntamiento quien se haga
cargo de estos IBI. Que como que pasarán, estos pisos pasarán a cargo o a ser
patrimonio del ayuntamiento, será el propio ayuntamiento quien se hará cargo del
IBI.

SRA. ALCALDESSA
A ver, yo..., ha hecho una..., bueno, Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
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Sí, en primer lugar, comparto algunas de las prevenciones que nos explicaban los
grupos políticos y efectivamente, Sr. García, no damos puntada sin hilo aquí
tampoco, y hemos de agradecer, y mucho, a la Secretaría y a la Intervención y a la
Gerencia Municipal que nos hayan ayudado, porque redactar estos contratos, estos
convenios, con las entidades financieras no es fácil, no es fácil pero hemos llegado,
yo creo, a conclusiones y a concreciones que son beneficiosas tanto para el
ayuntamiento, como en este caso, para la entidad financiera.
Sobre el tema del IBI, en el caso de usufructo, la entidad financiera lo que pagará,
en teoría, es la plusvalía en el momento que se ejecute esa cesión y no pagará el
IBI porque pasará a ser patrimonio municipal esa vivienda, durante siete años ¿de
acuerdo? A partir del séptimo año se devuelve la vivienda, eso es una cuestión
absolutamente legal, es decir, pagarán la plusvalía como si nos la hubieran
vendido, plusvalía que cobrará el ayuntamiento ¿de acuerdo? Entonces, esa es la
cuestión jurídico-técnica que se ha encontrado por parte de la Secretaría y de la
Intervención para esta cuestión.
Y una cuestión más a abordar por parte de la…, que antes hablábamos, de la
escasez de vivienda en la ciudad, a ver, nosotros estamos intentando con los
bancos tener, tener esas 170 viviendas, pero también apelamos a que la
Generalitat de Cataluña que es la competente en vivienda, en esta comunidad
autónoma, pueda obtener también de los bancos cesiones o haga compras, como
ya ha anunciado el “departament de Governació”, que nos permita también a los
ayuntamientos disponer de parque de viviendas, porque todo el esfuerzo ni lo
podemos, ni lo debemos hacer los ayuntamientos.
Y, en este sentido, también se ha abierto una línea de colaboración con la
Generalitat, para que también nos ayuden en este trabajo de cesión voluntaria o
forzosa de esas viviendas o de compra, patrimonial por parte de la Generalitat de
Cataluña, que nos permita a los ayuntamientos disponer de soluciones
residenciales para estas personas. Gracias.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, Sr. Brinquis, a mi m‟agradaria que em fes un aclariment sobre una cosa que ha
dit, ha dit que l‟ajuntament es farà càrrec de l‟IBI, fins aquí entès, però que aquests
pisos formen part del patrimoni. Jo entenc que l‟usdefruit és només temporal, per
tant, no formarà part d‟un patrimoni consolidat. Ho dic, perquè potser és millor que
ho entenguem bé a la primera, perquè per mi patrimoni, en el moment que ho ha
dit, he dit, ostres! això serà nostre i clar, serà en tot cas circumstancialment acotat a
un temps i, per tant, l‟usdefruit serà que l‟ajuntament podrà gestionar aquest
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patrimoni temporal, que és important dir-ho, durant aquest període de set anys o si
es renovés o el que convingui. És així no? Val.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A ver, yo lo hacía con buena voluntad, pero…en el sentido de pedir más
información al respecto, yo creo que esto requiere un trabajo más “acurado”, porque
no pasa a ser propiedad, un usufructo no es la propiedad, la propiedad es el banco,
no nos engañemos, si hace falta un informe jurídico, pues lo pedimos a quien haga
falta, pero la propiedad es del banco, por lo tanto, el IBI, y vuelvo a insistir, el IBI se
carga sobre la propiedad, no sobre el “llogater” o, en este caso, sobre el realojado,
que sería en este caso la situación convenida, por lo tanto, bueno, pues habrá que
pedir informes y jurisprudencia al respecto.
Pero lo digo básicamente para la cuestión numérica, veamos a ver el qué, que no
se dé una situación de bonificaciones fiscales, porque entonces ya…, si vamos a
hacer la obra, si le vamos a bonificar de impuestos al BBVA, hombre, pues si fuera
otra entidad financiera o alguna cooperativa que está en situación de crisis, pues
oye, todo el apoyo que haga falta, pero al BBVA…yo creo que no es lo
que…nuestro grupo no va a apoyar eso y yo creo que sería difícil explicarlo al
conjunto de los vecinos y vecinas.
Y bueno, yo lo que pediría en tal caso, y disculpa por el comentario, a la Alcaldesa,
si nos ceñimos al debate de los expedientes, nos ceñimos, si empezamos a hacer
un debate político de todos los expedientes y vamos dándole más, bueno, pues
alargaremos el Pleno lo que haga falta, pero entonces todo el mundo dará su
opinión sobre el modelo que considere de todos los puntos. Yo pido antes, en algún
foro que…contención, pues venga, contención.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, yo creo que darle vueltas a que si es o no es propiedad, está clarísimo, no
hace falta informe jurídico, cualquier persona con un conocimiento casi normal de
estos temas sabe que se hace una cesión de uso, obviamente por un tiempo
limitado más o menos, que estará contractualmente especificado y, a partir de aquí,
la pregunta es: estos señores al fin y al cabo van a recibir una renta, menor o
mayor, recibirán una renta, tampoco lo hacen gratis, por tanto, no deja de ser
negocio, porque si ahora mismo en este momento, entre comillas, teniendo en
cuenta que va a ser un alquiler social, pues no va a ser una gran especulación, pero
si van a seguir generando beneficios, puesto que estos pisos en este momento los
tienen que les generan el IBI, les generan los gastos de comunidad, si es que los
pagan, porque estas entidades financieras se pasan por el forro de las narices lo
que les da la gana y no pagan las comunidades, que esta es otra, y a partir de aquí,
tendrían que pagarlo.

…/…

60

Por lo tanto, yo creo que al fin y al cabo esta entidad financiera está recibiendo un
beneficio, quizás no sea el beneficio tan especulativo de un alquiler normal, pero no
deja de ser un beneficio. Miren, en el mercado privado hay viviendas y señores que
alquilan viviendas, que cobran la renta antigua, que están cobrando 200 euros, y lo
conozco bien, y están teniendo gastos de reparación, de mantenimiento, y llegan a
perder dinero incluso, pero como tienen un contrato que le tienen que hacer caso a
ese contrato, porque es legal, tienen que pagar su IBI, como todo el mundo. Por lo
tanto, no entiendo porqué estás entidades financieras que tienen muchísimo dinero
y unas cuentas de explotación que nada tienen que ver con las de una persona del
ámbito normal que tengan un piso alquilado, no tienen porqué quedar exentas del
IBI. Me parece…, es lo que les decía, ve cómo hay que ir averiguando.
Por lo tanto, lo que yo considero y lo que debemos considerar, es que teniendo
plena confianza en que los que van a gestionar este contrato son gente que saben
de qué va, pues no sería malo que hubiera más luces y taquígrafos si hace falta y
que la propia oposición tuviera algo que decir. Había que haber montado una
especie de comisión, dónde hubiera opiniones, dónde todo esto lo pudiéramos
debatir, dónde entre todos dicen que ven más veinte ojos, ya sabemos que es
farragoso y que a veces escuchar a la oposición, pues bueno, es un lío y no
salimos, pero es bueno, porque entre todos somos capaces de articular contratos
mejores, mejores para ciudad de Hospitalet, porque en definitiva lo que tengamos
que pagar es del bolsillo de los contribuyentes.

SRA. ALCALDESSA
Sí, a ver, yo si me permiten, vuelvo a lo que decía antes, estamos hablando de
temas que hoy no están encima de esta mesa. Hoy estamos aprobando una
dotación económica de 300.000 euros para poder contratar una empresa que
pueda rehabilitar esas viviendas, que tendrán un convenio concreto, específico, en
el que se contemplará el tema del IBI, el tema del título que habilita, si es usufructo,
si es cesión forzosa, si es cesión voluntaria, etc. Quiero decir, a ver, tendremos
tiempo para poder ver con tranquilidad el 100% del convenio, ahora estamos como
aquello del pollo pluma a pluma, veamos el pollo entero, porque pluma a pluma,
pues seguramente cada cosa tendrá muchos matices.
Este expediente se está trabajando con la entidad financiera, con esta entidad
financiera y con otras entidades financieras, es posible que sea con ellos con los
que primero cerremos el contrato o el convenio, pero es posible que también se
pongan encima de la mesa otros convenios e intentaremos que sea lo antes
posible, y tendremos ocasión de ver el tema completo, para ver quién asume el
coste de las obras, cómo se financia, quién lo adelanta, con qué precio tendrá que
pagar la persona que ocupe esa vivienda, qué es lo que se paga, etc. Por tanto,
creo que ahora nos estamos avanzando en el debate, cuando es un debate que
tendremos con posterioridad.
Y Sr. Nieto, mire, cada uno le da importancia a lo que le da, usted a lo mejor le da
importancia a alguna de las cuestiones que considera y yo, como Alcaldesa, creo
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que este tema de la vivienda y de dar una solución a estas familias, pues es un
tema suficientemente importante como para poderle dedicar el tiempo que sea
menester y necesario y que el debate, pues así lo requiera.
Sra. Secretaria, pasamos al siguiente apartado que sería ya el Control y
Fiscalización de los Órganos de Gobierno.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS
URGÈNCIA.- RELATIVA A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 22 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 30/2016, 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 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; 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:
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,
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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 22 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2016, corresponent a l‟expedient 30/2016 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (300.000,00 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
5.065.343,94
0,00
0,00
0,00
2.703.426,93
0,00
4.233.961,59
0,00
8.456.126,78
0,00
0,00
0,00
20.458.859,24
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
3.288.911,45
0,00
1.233.867,19
0,00
-533.219,08
0,00
1.758.952,98
0,00
0,00
0,00
11.026.979,48
-300.000,00
300.000,00
3.683.367,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.458.859,24
0,00

DEFINITIU
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
82.141.086,79
2.913.402,00
2.703.426,93
7.493.333,35
8.456.126,78
7.000.000,00
244.588.859,24
DEFINITIU
84.492.135,45
92.317.207,43
3.123.780,92
16.790.016,98
300.000,00
16.271.523,80
9.393.367,22
5.014.827,44
16.886.000,00
244.588.859,24

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 15.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE
15/3/2016 A 18/4/2016 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 1814 AL 2837.
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. 1814 de data 15 de març al núm. 2837 de data 18 d‟abril de
2016.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

ACORD 16.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS DES DEL NÚM. 11 AL NÚM. 15 DEL 22 I 29
DE MARÇ I DEL 5, 12, I 19 D’ABRIL 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 11, 12, 13, 14 i 15 de 22 i 29 de
març i de 5, 12 i 19 d‟abril de 2016, respectivament.
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MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS

En relació amb la moció número 17 presentada pels grups polítics
municipals del PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC, i CiU; amb la
moció número 18 presentada pels grups polítics municipals CIUTADANS, ICVEUiA-PIRATES, i CiU; i la moció número 19 presentada pels grups polítics
municipals ICV-EUiA-PIRATES, i ERC, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació comencem pel Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. En primer lloc, agrair el suport dels grups polítics municipals en
aquesta moció, crec que aquesta lluita contra el canvi climàtic és una cosa que ens
uneix a tots, que és cosa de tots i que, a més a més, hem de treballar amb la
ciutadania per fer-ho possible. Segurament el més important d‟aquesta moció que
presentem avui, no són tant les dades concretes que incorpora, sinó aquesta idea
del compromís de tots, per frenar, per mitigar, aquest canvi climàtic, i hem de
començar, lògicament, pels membres d‟aquest plenari, dels grups municipals, i
estendre-ho al conjunt de la ciutadania. El canvi climàtic, sens dubte, és un dels
grans reptes que hem d‟encarar en el segle XXI i hem de ser proactius en aquesta
lluita on ens hi juguem de veritat molt de cara al futur de les generacions venideres.
El model actual de creixement està encara fonamentat en combustibles fòssils, això
ho hem parlat i ho hem tractat en diverses ocasions en aquest Ple municipal, i
hauríem de canviar aquest model, evidentment, des d‟aquest ajuntament s‟estan
donant passos importants, però és evident que cal fer molt més per apostar tant per
energies renovables, com per un veritable canvi social en aquesta qüestió i per això
cal la complicitat de tothom. Efectivament hem de consolidar aquesta reducció de
gasos amb efecte hivernacle i anar cap a un model de baixes emissions i utilització
d‟energies renovables, si no aquests compromisos quedaran en no res.
A la darrera gran cimera de París, el COP21, el passat mes de desembre, sobre el
canvi climàtic, en el marc de Nacions Unides, ja es van fixar objectius claus per
aquest futur, entre ells, limitar la pujada mitjana de temperatures per sota de dos
graus centígrads, aprofundir en la limitació dels gasos d‟efecte hivernacle o crear
eines internacionals de control d‟aquests compromisos, i en aquest mes, en aquest
sentit, en aquest mes han començat a comptar l‟any que, a partir de la cimera,
tenen tots els països per ratificar aquests compromisos i fer-los viables. I, en aquest
sentit, el món local té un paper fonamental, no només de canvi en aquest model
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energètic, sinó, com deia al principi, de participació i, d‟alguna manera,
d‟apropament a la ciutadania, per fer possible conquerir aquest objectiu.
Sempre hem dit...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Castro, recordi que hi ha dos...

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, sí, molt ràpid, sempre hem dit que els ajuntaments són l‟administració més
propera al ciutadà i, en aquest sentit, aquesta ciutat fa més de 20 anys que ja està
treballant, en complicitat amb el conjunt de grups polítics i amb el conjunt d‟entitats i
ciutadania, per anar aconseguint aquests petits canvis que facin possible aquest
nou futur. S‟han donat molts passos, hem estat al Pla de l‟Acció per a l‟energia
sostenible al 2010, que ja hem avaluat o d‟altres qüestions, i s‟han subscrit diferents
pactes internacionals, entre ells, el Pacte d‟Alcaldes i Alcaldesses. En definitiva, el
canvi climàtic és el principal problema que té el nostre planeta en aquests moments,
que hem d‟afrontar de forma immediata i que aquesta cimera de París i aquests
compromisos del Pacte d‟Alcaldes, entenem que són un bon instrument. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. González i Carballeira.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, és la moció de l‟ampliació d‟horari de les biblioteques i de les aules d‟estudi. Les
biblioteques són equipaments públics que fomenten l‟accés a la cultura en totes les
etapes de la vida. L‟Hospitalet és la segona ciutat de Catalunya en volum de
població i no compta amb servei de biblioteca de dilluns a diumenge. Cap de les
vuit biblioteques ofereixin aquest servei als veïns i veïnes de la ciutat.
També són molt importants les aules d‟estudi habilitades en èpoques punta de
selectivitat i exàmens universitaris, però la realitat és que el col·lectiu estudiantil és
molt més ample, estudiants d‟ESO, Batxillerat i cicles formatius han de passar
exàmens al llarg de tot el curs. Estem parlant d‟un volum considerable de població
estudiantil de quasi 40.000 alumnes. Les biblioteques estan suplint les mancances
d‟aules d‟estudi i les utilitzen amb les limitacions horàries assenyalades.
La qüestió és que la ciutat disposa d‟equipaments adequats, amb el mitjans tècnics
i d‟espai suficients, per oferir un servei més ampli als veïns i veïnes usuaris i
aquests equipaments romanen tancats part del cap de setmana. Experiències de
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municipis del nostre entorn indiquen l‟impacte positiu que suposaria l‟ampliació de
l‟horari de les biblioteques i l‟habilitació d‟una aula d‟estudi permanent en la nostra
ciutat.
Caldria remarcar que estudiants de L‟Hospitalet són usuaris habituals de les
biblioteques i aules d‟estudi de Barcelona i Cornellà, que han apostat per aquestes
mesures. En el cas del CITILAB de Cornellà, dels 8000 usuaris registrats un 15%
són de la nostra ciutat.
Per tot això, instem al govern municipal a què, en un terme de dos mesos, plantegi
les propostes per a dur a terme l‟ampliació d‟horari de dilluns a diumenge de la
biblioteca Central Tecla Sala, per la seva ubicació i bona comunicació con la xarxa
de transport públic, i/o altra biblioteca de l‟Hospitalet amb bona comunicació pels
usuaris i usuàries.
I aprofitant l‟ampliació d‟horari de la biblioteca, per optimitzar recursos econòmics i
humans, habilitar en aquests espais un aula d‟estudis permanent fins a l‟1 de la
matinada i fins a les 3 en èpoques de selectivitat, exàmens universitaris o d‟altres.
També instar al govern municipal a dur a terme, en un termini de sis mesos,
l‟ampliació horària d‟altres biblioteques i aules d‟estudi de la ciutat, per millorar els
objectius de servei a la ciutadania i un millor aprofitament d‟aquest equipaments.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, la moció sobre l‟acord entre la Unió Europea i Turquia, per fer front a la crisis
dels refugiats.
El passat 18 de març el Consell d‟Europa va prendre un acord que posa en joc els
drets humans i vulnera la legislació que protegeix les persones refugiades. La
cimera entre estats de la Unió Europea i Turquia, lluny de trobar una sortida que
garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb l‟obligació dels estats
d‟acollir les sol·licitants d‟asil, la Unió Europea va acordar l‟externalització de
fronteres i la subcontractació d'aquestes responsabilitats a l‟Estat Turc, com ja hem
vist a la frontera sud de Ceuta i Melilla amb el Marroc o amb els Centres
d‟Internament per a Estrangers fora de territori comunitari, a canvi de 3.000 milions
d‟euros addicionals a partir del 2018, a banda dels que ja s‟han assignat pel 2017,
també de la liberalització dels visats i d‟avançar en la negociació de l‟adhesió de
Turquia a la UE. És un intercanvi econòmic que, un cop més, tracta els drets
humans i a les persones merament com a mercaderies.
Brussel·les, sota la falsa premissa que blindant les fronteres d'Europa acabarà amb
la crisi humanitària a la Mediterrània, pretén solucionar aquesta situació amb tres
mesures. Primer, evitant que trepitgin sòl europeu potenciant el control de fronteres
exteriors amb la participació militar de l‟OTAN. Segon, acordant l‟expulsió a Turquia
d‟aquells que tot i així puguin arribar a les illes gregues jugant-se la vida a la
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Mediterrània. I tercer, bloquejant la ruta dels Balcans cap al nord d‟Europa, que el
2015 van utilitzar 900.000 persones.
L‟entesa que s‟assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les
polítiques migratòries al servei d‟una lògica securitària, que arrasa amb els
suposats valors fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets humans.
Lluny d‟aquest acord, batejat com l‟acord de la vergonya, els ajuntaments estem
donant suport a les persones refugiades i estem treballant per a la seva integració
quan arribin als municipis catalans.
Per això, rebutgem aquest acord que no respecta el Dret Internacional i proposem
que el Ple municipal de l‟Hospitalet de Llobregat doni suport al manifest “El món
local en contra de l‟acord entre la Unió Europea i l‟estat de Turquia”, promogut pel
Fons Català de Cooperació al desenvolupament, i que demani el compliment dels
acords previs sobre repartiment i acollida de refugiats i asseguri el compliment dels
drets humans. Nosaltres volem una Europa social i no aquesta Europa dels mercats
que actualment ens fa vergonya.

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)
A favor de la moció 17, a favor de la 18, aquesta mateixa proposta la portàvem
també al nostre programa electoral, i a favor de la 19.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, respecte a la moció de suport a l‟acord del nou protocol del canvi climàtic, per no
tampoc duplicar gaire informació amb el tinent d‟alcalde, sí que volia destacar la
feina que fan tant Diputació, com Xarxa de Municipis per a la Sostenibilitat, en tot el
que signifiquen compromisos a nivell local, però portats a un nivell global, per part
de tots els municipis que formem part d‟aquesta xarxa. Sí que volia destacar
algunes coses com que ja venim d‟un Pla d‟actuació sobre l‟energia de
sostenibilitat, que ve del 2010, que s‟ha fet l‟avaluació fa unes setmanes, el resultat
ha sigut bastant favorable, perquè pel que fa a les dependències municipals estem
parlant d‟una reducció del 26% d‟emissions en tot el conjunt de mides que s‟han
pres fins ara. I sí que aquest nou Pacte ens força una mica, doncs a portar el tema
una mica més enllà, parlem de tres potes d‟un mateix pacte, parlem de
sensibilització, d‟accions molt puntuals i també d‟implicació de tots els agents
socials que participen en aquest Pacte.
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Sí que volia destacar també els objectius que marca el Pacte, fins ara era el 20%
d‟emissions fins el 2020, ara s‟amplia fins el 2030, i estem parlant d‟un repte bastant
difícil que és el 40% de reducció a les emissions, un 27% d‟eficiència energètica i la
integració d‟un paquet de mides de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Serà
necessari que tots fem un esforç, serà necessari limitar l‟ús del vehicle privat,
millorar el nostre transport públic, la xarxa de carril bici també serà una de les mides
que s‟haurà de millorar, s‟haurà de fer un ús sostenible dels nostres recursos
energètics, millorar i afavorir el consum d‟energia verda i de l‟autoconsum. Haurem
de millorar també la gestió dels nostres residus, la recollida selectiva, i tot això
suposa un repte de ciutat, un repte que hem d‟emprendre tots de forma col·lectiva.
Fins aquí, gràcies.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres en relació a la moció per un nou protocol de canvi climàtic, creiem que
la declaració COP21 és necessària, però insuficient per assolir un model de
transformació cap al canvi climàtic. El protocol COP21 vol reduir les emissions de
CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementant un 20% l'eficiència energètica i
aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts
renovables. Pensem que necessitem replantejar aquests objectius, perquè en lloc
d'incrementar l'eficiència energètica, hem de fomentar el consum de menys energia,
i evidentment que aquesta procedeixi de fonts renovables. D'una altra banda, els
països que signen el tractat, el COP21, han de construir noves perspectives,
actualment totes vivim segons les nostres possibilitats, mentre que hauríem de viure
segons les nostres necessitats.
També hi trobem diverses contradiccions dins de l‟acord: promoció de l'ús
d'energies renovables, mentre que el govern de l‟Estat regula l'autoconsum elèctric i
penalitza la connexió a la xarxa; el protocol no recull mesures contra el fracking, per
exemple; l'Ajuntament de l'Hospitalet no promou de manera real i decidida l'ús de la
bicicleta, i això fa temps que ho venim portant al Ple, durant l‟últim any ho hem
portat diverses vegades, diversos grups; el govern de l‟Estat autoritza mètodes de
fumigació aèria prohibits, aplicant per sistema l‟autorització excepcional
contemplada a la llei. Aquests són alguns exemples de contradiccions que creiem
que hi ha entre el que s‟aprova i el que després s‟aplica.
Els objectius de sostenibilitat del medi ambient es redefineixen cada cert temps i no
són gens realistes, ni proposen mesures concretes. Nacions Unides fa el mateix
amb els objectius del desenvolupament del mil·lenni, de l'any 2000. L'any 2015 es
van tornar a reunir per establir els Objectius del Desenvolupament Sostenible ¿qui
ha de sostenir a qui? El problema és que es continua permetent que les empreses
transnacionals es rentin la cara posant en marxa projectes de replantació de
boscos, manglars, per exemple, a països de l‟Àfrica, per posar l‟exemple concret de
l'empresa transnacional Nestlé.
Podríem seguir argumentant amb l‟exemple que no compleixen amb els protocols
mediambientals anteriorment signats, però creiem que el fons del nostre missatge
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és: necessitem viure millor i necessitem fer-ho amb menys. Per tant, hem de
començar a decréixer, no ens queda una altra alternativa. Tot i així, votarem a favor
d‟aquesta moció 17.
En relació a la 18, votarem per separat els acords. Cal diferenciar, creiem, entre les
biblioteques i les aules d'estudi, cadascun d'aquests equipaments responen a unes
necessitats diferents.
Les biblioteques són un espai de trobada que faciliten l'accés al coneixement i la
cultura, també son un equipament per a la formació i l'aprenentatge oferint cursos i
tallers de formació. Les biblioteques i el personal bibliotecari són també agents de
cultura, que fomenten el gust per la lectura i organitzen diverses activitats per
apropar el món de la cultura a la gent, clubs de lectura, xerrades amb escriptors,
exposicions, etc.
Les aules d'estudi són un espai físic equipat bàsicament amb taules i cadires i, en
alguns casos, equipament informàtic per a la consulta de materials d'estudi, destinat
únicament a acollir els i les estudiants joves i adults que han de preparar els
exàmens durant el seu itinerari educatiu o preparar altres tipus de proves, com ara
les proves d'accés a la universitat o les oposicions.
Votem en contra del primer acord, perquè considerem que no és necessari obrir les
biblioteques diumenges i festius. Si entenem que les biblioteques no són el mateix
que les aules d'estudi, aleshores no té sentit demanar que les biblioteques obrin els
diumenges. Cal establir una racionalització dels horaris dels serveis públics, per tal
de respectar també la conciliació laboral, personal i familiar del personal de les
biblioteques. I comptar amb l'opinió d‟aquest personal bibliotecari quan parlem de
reorganitzar el servei de biblioteques.
Pel que fa al segon acord, relatiu a les aules d'estudi, no ens sembla correcte
vincular els horaris de les biblioteques amb les aules d'estudi. En el cas d‟aquestes
aules d'estudi, ens sembla bé un horari habitual fins a la una de la matinada i
ampliar-ho potser fins a les dues en època d'exàmens, fins a les tres potser és
inclús exagerat.
En qualsevol cas, pensem que cal comptar amb l'opinió experta del personal
bibliotecari quan parlem de reorganitzar el servei de biblioteques. Cap ampliació
horària, ja sigui del servei de biblioteques o de les aules d'estudi, cap ampliació
horària ha d'anar en detriment de la conciliació laboral, personal i familiar
d‟aquestes treballadores.
Si volem ampliar horaris cal pensar també en ampliar el personal contractat, per tal
d'oferir un servei de qualitat i no perjudicar la plantilla amb torns impossibles de
conciliar. No estem d'acord amb la imposició d'una ampliació d'horaris sense
comptar amb el personal d'aquests serveis. Cal incorporar el personal bibliotecari i
auxiliar en els grups de treball que es configurin per a fer els estudis esmentats als
acords tercer i quart.
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Trobem a faltar a l'acord sisè fer el trasllat a la Xarxa de Biblioteques Municipals de
l'Hospitalet i al seu personal.
Votarem, per tant, en contra del primer i segon acords i a favor de la resta.
En relació a la moció 19, el nostre grup votarà a favor, votarà per separat en algun
dels punts també, el nostre grup es manifesta a favor d‟aquesta moció que
condemna el vergonyós acord subscrit entre la Unió Europea i Turquia. Al mateix
temps també volem fer evident el nostre rebuig a la passivitat còmplice del govern
espanyol, incapaç ni tant sols de complir amb els seus compromisos d‟acolliment de
persones refugiades i que, a més, segueix col·locant barreres i filats a les fronteres
de Ceuta i de Melilla.
En aquest sentit, tampoc ens sembla correcte l‟acord de la Unió Europea del
setembre de 2015, sobre el repartiment de les persones refugiades, passant per
damunt de la voluntat i dels interessos de les mateixes refugiades. Cal realment
obrir les fronteres a aquestes persones refugiades, afavorint la seva arribada amb
independència de les seves disponibilitats econòmiques individuals, afavorint canals
d‟entrada segurs i assequibles. En aquest sentit, caldria modificar el tractar de
“Schengen”, segons el nostre parer, per permetre aquest lliure flux de persones
refugiades, sense quotes.
Esperem que el nostre Ajuntament hagi concretat un pla, un dels punts que surt
també, un pla d‟acolliment de persones refugiades, en col·laboració amb les entitats
solidàries de la ciutat, dotant-lo a més de la dotació econòmica corresponent. Per
això volem remarcar el nostre suport ferm als punts primer, segon, cinquè, sisè,
setè, vuitè i novè i ens abstindrem del tercer i del quart.
Al mateix temps també voldríem fer esment, recollir algunes de les paraules, perquè
sempre presentem manifestos dels Fons Català de Cooperació, em sembla, i
creiem que és interessant també poder, de tant en tant, llegir manifestos o
declaracions de plataformes com Stop Mare Mortum, per exemple, una part del seu
discurs a l‟entrega del premi Mercè Conesa a la millor iniciativa solidària del Català
de l‟any, del diari El Periódico, que compartim aquestes declaracions, que
compartim sentint-les nostres i esperem que siguin també vostres:
“Les persones de la Mediterrània ens sentim obertes, acollidores, solidàries com ho
són tots els pobles d‟arreu del món. Però vosaltres, governants, que acordeu lleis
assassines, que decidiu qui passa i qui no, qui viurà i qui no, no sou part
benvinguda de les nostres societats, no ens representeu. Vosaltres representeu
l‟Europa fortalesa, l‟Europa de la vergonya, l‟Europa insolidària, l‟Europa xenòfoba,
l‟Europa assassina. Les vostres decisions que ara estan sent visibilitzades pels
mitjans de comunicació, han estat silenciades durant molts anys. Perquè ara mirem
cap a Grècia, però nosaltres volem recordar Ceuta i Melilla, Lampedusa, Calais, el
Sàhara, Líbia, Jordània, i tants altres camps de refugiats.
Els darrers anys, més de 35.000 persones han perdut la vida intentant creuar el mar
fugint dels perills d‟una guerra i d‟una vida indigna. S‟han trobat el poble grec i italià
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que els ha rebut, donant el millor de si mateixos, mentre els seus líders i governants
europeus anàveu rumiant com expulsar-los, mentre continuàveu venent les armes
de les quals fugien, mentre continuàveu expropiant els recursos dels seus països,
mentre continuàveu explotant els seus ciutadans i teixint complicitats amb governs
autoritaris.
Des de Stop Mare Mortum -en la seva intervenció després de rebre el premi- som
molt conscients de les barbaritats europees en aquesta crisi humanitària. Però no
ho som menys de les nostres pròpies vergonyes: devolucions en calent,
assassinats a la frontera Sud, detencions als CIES, prohibició de l‟accés a la
sanitat, masses exemples de racisme institucional cap a les persones migrades i
refugiades.
Aquesta setmana han començat -en aquell moment- les deportacions a Turquia.
Persones que fugen de la guerra, de les nostres bombes, d‟explosions a mercats, a
escoles, a parcs infantils i a hospitals. Dones i homes que han perdut les seves
parelles, els seus fills, les seves filles, els seus amics, les seves veïnes, fugen d‟un
horror que pel que sembla és menys important que el de Brussel·les o París. A tots
ells els heu emmanillat amb brides, els heu custodiat amb l‟exèrcit sense cap
assistència jurídica, els heu tret del fang on els havíeu deixat per portar-los a un
centre de detenció i expulsar-los. Podríeu fer moltes coses per garantir el dret d‟asil
i acollir-los com es mereixen. Garantiu per tothom les vies segures que ja
existeixen: agafar un avió per uns quants euros i volar...

Essent les 18.50 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. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència votarem a les tres mocions a favor, evidentment, perquè a
les dues primeres estem subscrits.
Quant a la moció de suport als acords per a un nou protocol del canvi climàtic, cada
cop la ciutadania és més conscient que el canvi climàtic constitueix una de les
majors amenaces mediambientals a la qual s'enfronta la humanitat. Per això, cal
treballar per aconseguir un nou model energètic més sostenible i més democràtic,
capaç de reduir les emissions de CO2 i que contribueixi així a una societat millor. El
seu efecte va molt més enllà de qualsevol municipi, país o continent, ens afecta a
tota la humanitat i el més malparats, fins ara, estan sent aquells països més
vulnerables. L'impacte econòmic i social de la pujada de les temperatures encara
no és un fet rellevant per a les societats desenvolupades, però ja és un fet en altres
indrets del planeta, suposant greus pèrdues materials i humanes. Cal continuar
conscienciant la nostra ciutadania sobre aquest greu problema. La nostra ciutat i
l'Ajuntament no ha de quedar al marge dels esforços per procurar una ciutat més
habitable i lliure d'emissions per als qui hi vivim i per als qui ens hi succeiran.
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Quant a la moció per a l‟ampliació del horaris de servei de biblioteques i aules
d‟estudi, aquesta moció recull una proposta que portàvem al nostre programa
electoral. Creiem que hem de facilitar els espais d'estudi per a tots aquells
estudiants que a casa no disposen d'un espai òptim o, simplement, necessiten la
tranquil·litat d'una biblioteca o d'una aula d'estudi per poder fer les seves tasques.
Aquests horaris, han de contemplar la diversitat de calendaris d'exàmens dels
diferents nivells d'estudis o de les diferents universitats, que realment fan
necessària l'obertura d'espais d'estudi durant gairebé tot el calendari educatiu. Amb
les propostes d'aquestes mocions, també afavorirem aquells estudiants que també
treballen i que, per tant, tenen horaris més complexos que la resta d'estudiants i
necessiten uns horaris de biblioteca ampliats. En definitiva, demano el vot de tota la
resta de grups per donar suport a aquesta moció que permetrà al nostre col·lectiu
d'estudiants poder tenir un servei de biblioteques i aules d'estudi al nivell de la
segona ciutat de Catalunya.
Quant a la moció sobre l‟acord entre la Unió Europea i Turquia per a fer front a la
crisi de refugiats, amb la concentració davant de l'Acollidora de la setmana
passada, la ciutadania de l'Hospitalet va demostrar la seva fermesa contra aquest
acord que, d'humanitari té bastant poc. Turquia, un país que frisa per entrar a la
Unió Europea, però que incompleix reiteradament la declaració de drets humans,
ara sembla ser la solució als nostres problemes. La resposta europea a la crisi dels
refugiats ha estat enviar persones que després de viure una odissea per arribar a la
seguretat que els ofereix Europa, els tornem a enviar a un destí que, com a mínim,
és incert. Així, creiem que s'ha de fer tot el necessari per fer entendre al Consell
d'Europa que aquesta decisió no és encertada i la segona ciutat de Catalunya ha de
ser un exemple de lluita contra les injustícies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sobre la moció 17, que nosaltres som signants d‟aquesta moció, únicament voldria
fer unes consideracions, aquesta moció o una moció similar ja la vam presentar
nosaltres al mes de gener, i ens agradaria també que aquest informe d‟avaluació
del Pla d‟acció d‟energia sostenible aprovat pel 2010, no sé si ha arribat als grups
per fer aquest tema del seguiment. També ens agradaria, doncs que en aquest nou
pla poguessin participar les diferents entitats ecologistes i entitats social d‟aquesta
ciutat, que també poguéssim fer, doncs un seguiment d‟aquest tipus de pla i també
ens agradaria i tornem a demanar, perquè ha desaparegut l‟Oficina del Canvi
Climàtic que es va crear per anteriors governs, a l‟any 2009, i també tornem a
demanar en aquest Ple la necessitat de posar en marxa el Consell de Sostenibilitat
per portar a terme i fer un seguiment de les polítiques mediambientals.
Respecte a la moció sobre l‟ampliació de les biblioteques, no cal dir que les
biblioteques són uns equipaments públics molt potents i necessaris, tant per la
difusió cultural pel conjunt de la ciutadania, com també per garantir l‟èxit acadèmic
dels nostres estudiants. A la nostra ciutat tenim una gran xarxa de biblioteques, és a
dir, que fa que tinguem un potent servei en aquest sentit, però també tenim una
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sèrie de mancances, a molts estudiants els agradaria recórrer més a aquests
espais, per poder realitzar les seves diferents tasques o aprofitar també al màxim
les hores del dia i treballar fins tard. Creiem que les aules d‟estudi han d‟estar
obertes al llarg de l‟any, perquè els exàmens es fan durant tot el curs i no els dies
previs a la selectivitat. Per tant, també m‟agradaria explicar que nosaltres en
aquesta moció, com expressava l‟anterior portaveu, hi ha una confusió, perquè jo
crec que una cosa és obrir les biblioteques i l‟altre és la necessitat del que seria les
aules d‟estudi, per tant, el nostre grup s‟abstindrà en el punt número 1 i en el punt
número 2, i també el que sí reivindiquem, és a dir, que en aquesta ciutat hi hagi un
servei permanent i continu, diari, d‟aules d‟estudi on els estudiants es puguin dirigir
durant tota l‟època de l‟any.
Sobre la moció de refugiats, com a signants també d‟aquesta moció, el nostre grup
polític està en contra de l‟acord de la Unió Europea i de l‟Estat de Turquia, és a dir,
creiem que no ens sentim identificats amb aquesta Europa, perquè és l‟Europa dels
retorns massius, que barra el pas als refugiats que fugen del terror de l‟estat islàmic
i de les guerres, i aquesta no és la nostra Europa, aquesta, com es comentava
abans, és l‟Europa de la vergonya. Posar en valor que el nostre país, Catalunya, les
diferents institucions municipis, Diputacions i Generalitat, estan a l‟alçada dels
esdeveniments i, per tant, estan treballant per tal que Catalunya pugui rebre
refugiats. En aquest sentit, Catalunya està disposada a què 4.500 refugiats vinguin
a Catalunya, però no poden venir degut al bloqueig de l‟Estat Espanyol, un Estat
Espanyol que fa que en aquests moments només ha acollit 18 refugiats dels quasi
17.000 compromesos, cosa que posa de manifest la necessitat de ser un estat, per
poder tenir veu pròpia a Europa. Moltes gràcies.
Essent les 19 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecto a la moción número 17, sobre el nuevo protocolo de cambio climático,
nosotros nos hemos sumado a esta moción, porque entendemos que es importante
la implicación, la concienciación, por parte de todos, de instituciones y ciudadanos,
en este sentido, a favor de un futuro mejor climatológicamente y energéticamente
hablando. Por tanto, nos sumamos a los comentarios que se han hecho
previamente por otras fuerzas políticas.
Respecto a la moción de Ciudadanos, Iniciativa Verds-Esquerra Unida-Pirates y
Convergència i Unió, sobre la ampliación de los horarios de las bibliotecas, también
votaremos a favor, nosotros entendemos que hay tres razones básicas para votar a
favor de esta moción, una, porque los estudiantes de Hospitalet se lo merecen, otra,
porque lo hemos pedido desde el Partido Popular desde hace bastante tiempo y
porque entendemos que es perfectamente posible si hay voluntad política. Nosotros
desde el Partido Popular, entendemos que a día de hoy existen unos 35.000
estudiantes que pueden necesitar, en este sentido, pues la ampliación del horario
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de las bibliotecas y creemos que hay que darles la oportunidad de que puedan
estudiar en su propio municipio y no tengan que desplazarse a otros municipios
como a Barcelona ciudad, a Bellaterra o, por ejemplo, a Castelldefels.
Es de justicia que la segunda ciudad de Cataluña pueda ofrecer este servicio y,
como la propia moción plantea, por una situación geográfica la biblioteca Tecla
Sala, pues es la que mayoritariamente, pues reuniría los requisitos para poder
abrirse y la más céntrica para la mayoría de los estudiantes. No solamente el
Partido Popular, sino nuestra rama juvenil, nuevas generaciones del Partido
Popular, lo pidió en una rueda de prensa y creo que además no es una
reivindicación que se haga solamente desde nuevas generaciones o desde el
Partido Popular, sino nosotros entendemos que existen otras juventudes de otras
fuerzas políticas que también lo reclaman y lo reivindican. De hecho, nosotros en
esa rueda de prensa lo que pedíamos además es que se armonizaran los horarios,
porque tampoco parece que tenga mucho sentido el hecho de que algunas
bibliotecas abran a las diez y otras a las tres y, por tanto, nosotros consideramos
que es positiva esta moción.
Por otra parte, pensamos que es posible que aún rebajando un poco, pues el
contenido y la exigencia de la propia moción presentada en la propuesta inicial, que
el gobierno se comprometa, pues a plantear en un plazo de dos meses, época de
exámenes además, a hacer un estudio para llevar a cabo esta ampliación. Nosotros
entendemos que la biblioteca abierta al final es una cuestión de voluntad política,
aunque en este curso, desgraciadamente ya no lleguemos. Aquí se ha hablado de
incrementar, bueno, que el hecho de ampliar el horario en este sentido, pues
supondría un incremento, en este sentido, en el área de Cultura, y nosotros lo que
pensamos desde el Partido Popular, es que cuando hay voluntad y se quiere
ampliar, pues de amplía.
De hecho, sin ir más lejos, hoy hemos presentado modificaciones de crédito, por
parte del gobierno se plantean modificaciones de crédito y entendemos que si hay
voluntad política, pues ese debe ser el objetivo, dar facilidades a los estudiantes.
Además entendemos que desde el gobierno lo que se propone es no solamente el
distrito cultural, sino que la ciudad de Hospitalet sea como un referente cultural y,
por tanto, pues qué mejor que empezar, en este caso, pues también por el tema de
la ampliación de los horarios de las bibliotecas.
Respecto al tema del acuerdo de los refugiados, en esta moción nosotros nos
vamos a abstener, porque no hay nadie, creo yo, en esta sala que crea que el
acuerdo con Turquía es una solución, ni siquiera hay nadie en toda Europa que
crea que es una buena solución ni siquiera temporal, pero tampoco hay nadie
capaz de poner en marcha una solución ideal. No lo ha sabido encontrar el
gobierno de España que gobierna el Partido Popular, ni en Francia o Portugal que
gobierna el Partido Socialista, en Alemania en Austria, en Holanda, que gobiernan
coaliciones de izquierdas y de derechas, en Grecia que gobierna Tsipras, que tiene
que ver mucho ideológicamente, pues con personas, con grupos políticos que
firman hoy esta moción, y sin embargo, pues se aprobó.

…/…

75

Ese acuerdo se votó por unanimidad, tuvo el acuerdo de los 28 países miembros, y
yo creo que sinceramente no le gusta a nadie, pero me parece injusto que la
moción intente leerse en clave local, me refiero local a nivel español, como si
tuviéramos la capacidad de decir algo, y mucho menos a nivel local de Hospitalet.
Nosotros entendemos que hay instituciones supramunicipales, como es el
Congreso de los Diputados o la propia eurocámara, en la que tienen competencias
y en la que ahora mismo se está debatiendo la idoneidad o no de ese tratado y, por
tanto, nosotros no pretendemos convertir el Pleno municipal en la sede de la ONU.
Dicho lo cual, nosotros consideramos que no tenemos competencia y podemos dar
una lectura incluso errónea a muchos ciudadanos que pueden pensar que aquí en
Hospitalet se ha acordado algo para lo que no tenemos ni siquiera competencias y,
por tanto, nosotros, a pesar de que consideramos que este acuerdo no es bueno,
pero no consideramos que el Pleno del ayuntamiento de Hospitalet sea el escenario
adecuado para aprobar este tipo de cosas, por lo tanto, nos vamos a abstener en
este sentido. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Pues nosotros vamos a votar a favor de las tres mociones y la verdad es que...,
porque se han dado suficientes argumentos aquí ya por los diferentes portavoces,
es reiterativo, esto a veces resulta hasta cansino, porque repetimos y nos
empeñamos en demostrar aquí a ver cuál es el mejor orador, el que mejor lo hace,
cuando realmente no hace falta explicar tantas veces lo que se viene explicando
desde el principio. Estamos de acuerdo en principio con lo que expone el primer
portavoz, el segundo también, el tercero, el cuarto, y si hubieran veinte, veinte
tienen que soltar el gran discurso, ellos están aquí en la uno haciendo grandes
discursos.
Lo cierto es que a veces se hace tedioso el Pleno, sinceramente, el tema de los
compañeros, por qué, porque cuando se han repetido los mismos argumentos
cuarenta veces por los mismos grupos, volver otra vez a dar la…, perdonadme, otra
vez el mismo discurso y decir que estamos de acuerdo con una cosa y explicamos
prácticamente, a veces con alguna pequeña diferencia, pero de matiz, las mismas
cosas, me parece que es perder a veces seguramente el tiempo.
Pero en fin, en cualquier caso es lo que hay, es el debate, yo estoy dispuesto a
aceptarlo, pero sí rogaría que cuando se ha hecho una moción y se ha explicado
suficientemente y estamos de acuerdo con ella, pues hombre, no hagamos grandes
debates, porque lo que hacemos es quizás hurtarle tiempo a otros debates que a lo
mejor en un momento dado estamos más en desacuerdo, por lo tanto, yo es una
reflexión que hago en voz alta, si me permitís, repetitivo y cansino resulta el Pleno a
veces, cuando estamos de acuerdo en las cosas y las reiteramos por enésima vez
después de haberlas dicho el compañero anterior.
Muchas gracias, votamos a favor de las tres mociones.
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SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí, jo faré només un comentari al respecte de les aules d‟estudi, el posicionament el
farà el Jaume Graells, però jo explicaré només el tema referent a les aules d‟estudi
amb tres dades molt ràpides. Primer, els horaris d‟aquestes aules, que no estan
només obertes en èpoques de selectivitat, és a dir, aquestes aules estan obertes en
tots els períodes d‟exàmens habituals, no només en els de selectivitat, també a
l‟hivern pels exàmens que es fan normalment de quadrimestre o semestre, en
aquesta època, a l‟estiu per a la selectivitat i pels exàmens finals de les
assignatures que corresponguin i també al setembre per a les recuperacions que
alguns estudiants de la ciutat s‟han de presentar en els seus estudis.
A part d‟això, dir que evidentment els horaris no es van fixar d‟una manera
capritxosa, els horaris es va fer una revisió a l‟any 2009, es va fer una enquesta
entre els usuaris de les aules d‟estudi, i es van fixar els horaris de cadascuna
d‟aquestes aules en funció dels resultats d‟aquesta enquesta, per tant, aquesta
disparitat d‟una hora amunt, una hora avall, té en compte els resultats d‟aquesta
enquesta i el propi control de presència que hi ha en aquestes aules per saber si hi
ha ús o no hi ha ús, perquè si no hi ha cap estudiant habitualment, doncs
evidentment tenir oberta l‟aula perquè sí, tampoc té cap raó.
En qualsevol cas, nosaltres farem l‟estudi que diu la moció, evidentment, en el sentit
positiu d‟intentar ampliar aquest servei, i inclús anar una miqueta més enllà, i aquí
no ho diu en la moció, però des de la regidoria de joventut i des de cultura s‟està
treballant per intentar millorar la cobertura de la zona sud de la ciutat, que en aquest
moment seria la que potser està més descoberta respecte d‟aquestes aules d‟estudi
i, per tant, poder obrir algun servei a la zona de Bellvitge o als voltants. Per tant,
estem d‟acord en general i només volia fer aquestes concrecions d‟informació per
saber una mica quina és la situació actual i cap on anem.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Sí, jo completant l‟argumentari del Sr. Cristian, en el tema de les biblioteques,
primer afirmar, deia el Sr. Jordi Monrós que ens mereixem una xarxa de
biblioteques digna de la segona ciutat de Catalunya, la tenim, tenim una de les
millors xarxes de biblioteques de Catalunya, indubtablement. Si anem a xifres
pressupostàries, us diria que si apliquéssim el pressupost de la Generalitat de
Catalunya, el que destina la Generalitat de Catalunya a cultura, que és un 1,2% del
pressupost, no podríem pagar les biblioteques nosaltres amb el nostre pressupost
de 227 milions d‟euros, començant per aquí.
Els ciutadans han de conèixer que aquesta és una xarxa magnífica, vuit
biblioteques públiques, l‟argument que deia el representant de la CUP-Poble Actiu
jo crec que és un argument molt raonable, hem de veure que les biblioteques no es
poden posar al nivell d‟un aula d‟estudi, són veritables centres de formació, són
centres culturals, amb activitat i, per tant, evidentment, amb un cost de personal,
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molt qualificat, amb unes condicions laborals, i que té un cost, jo entenc que les
biblioteques són una inversió, però tenen un cost important, fins el punt que hem de
tenir en compte que el cost global de les biblioteques és de 4.623.000 euros i, per
tant, situem les coses en el debat, a vegades alguns vivim en països de fantasia,
però la realitat és la que és, és un servei magnífic, però té un cost important,
incrementar els horaris d‟aquesta gran nau, evidentment no és un tema que pugui
sortir gratuïtament i que, per tant, requereix d‟uns esforços importants.
Es parlava que estudiants nostres han d‟anar a Cornellà, a Can Sumarro vénen
alumnes de Cornellà, a la biblioteca de La Bòbila vénen alumnes d‟Esplugues, a la
Tecla Sala vénen lectors de tota l‟àrea metropolitana, és a dir, aquest no és en
absolut cap argument. Hem de separar clarament el que és aula d‟estudi, ho deia el
representant de la CUP, ho deia el representant d‟Esquerra Republicana, del que
són les biblioteques, les biblioteques tenen una altra funció, i evidentment les aules
d‟estudi es pot plantejar, tot i que no és cert el que es deia que no hi ha uns horaris,
perquè hi ha..., ja ho deia el Sr. Cristian, però tenen un cost realment inferior, per
tant, si volem fer un ús, diríem, de retorn social del que invertim públicament, no
utilitzem un element de luxe cultural necessari, imprescindible, per una necessitat,
per donar resposta a una necessitat que no requereix dels serveis que ofereix una
biblioteca.
Malgrat tot, nosaltres donarem suport perquè, evidentment, sí que ha hagut, diríem,
la bona voluntat que parléssim d‟un estudi, jo crec que és bo que parlem d‟això, que
veiem que és el que podem fer, si podem millorar, evidentment, per nosaltres
millorarem, haig de dir que no hi ha cap biblioteca, fora de les de Barcelona, que
obri els diumenges, ho dic perquè a vegades es pot donar aquesta sensació, cap
biblioteca obre els diumenges, només obren quatre biblioteques de Barcelona els
diumenges al matí, aquí a la moció es parla de matí i tarda i, per tant, situem les
coses en el seu just terme. Per tant, a partir d‟aquí, realitzarem els estudis, estudis
de costos, estudis laborals i veiem les necessitats, a què volem donar resposta, si al
que és la necessitat del que representa una biblioteca o la necessitat del que
representa una aula d‟estudi i, a partir d‟aquí, podrem fer propostes de futur.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Jo posicionaré el meu grup respecte de la moció dels refugiats. Bé, abans de
plantejar-hi alguns elements de reflexió, sí que evidentment avanço el nostre ple
recolzament en aquesta moció, però sí que vull també, doncs aportar alguns
elements i aquí sí que crec que o com a mínim alguns d‟ells no han sortit amb la
intensitat que plantejaré. A la vegada també volem utilitzar o volem aprofitar la
moció, millor dit, per denunciar que mentre la societat civil ha mostrat amb escreix i
de manera continuada la seva solidaritat amb els refugiats, la resposta Europea ha
estat aplicar 28 polítiques de migració, en alguns casos, però una resposta en tot
cas fragmentades i a banda també, com reflecteix la pròpia moció, extemporània i
una resposta, en tot cas, absolutament insuficient. S‟han d‟harmonitzar els criteris i
els procediments d‟asil a escala europea, per tal de promoure un repartiment
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solidari efectiu dels fluxos dels refugiats, fet que deixa palès, doncs la falta de
resposta conjunta i adient al problema.
A la vegada, també lamentem i denunciem que alguns estats membres vulguin
aprofitar aquesta situació, doncs per plantejar un debat que també està
indirectament latent en el debat dels refugiats i és que plantegen la limitació o
l‟eliminació de l‟espai Schengen o, dit d‟una altra manera, l‟eliminació d‟algunes de
les encara petites llibertats que el marc europeu ens dóna. També volem insistir en
què la gestió d‟aquesta crisi, tot i que de vegades costa de creure, però s‟ha de
produir amb un respecte total als procediments i normes establertes, de manera
que es garanteixi en tot moment el dret d‟asil i refugi de les persones en el termes
que el dret internacional acorda, així com un tracte digne a totes les persones i que
no està de més recordar que el nostre estat també és signatari d‟aquests
compromisos.
Vull aprofitar també per aportar un parell de dades, hi és que a penes els governs
europeus han reubicat un miler de refugiats dels 160.000 compromesos, i que en el
cas d‟Espanya només estem parlant de 18 enfront dels 16.000 que es va
comprometre el govern d‟Espanya. Aquestes dades, si féssim una extrapolació en
aquest ritme de quant trigarien, doncs resulta que caldran 100 anys per reubicar els
refugiats de Grècia i 47 els d‟Itàlia, i això només és una part del problema, estem
parlant que n‟hi ha refugiats arreu d‟una sèrie de països d‟Europa, per tant, jo crec
que això situa de manera més gràfica, la magnitud de la qüestió.
I, per últim, en relació a l‟acord número setè, que d‟alguna manera planteja a la par
un protocol d‟acollida per a les persones refugiades que arribin a l'Hospitalet, que
inclogui empadronament, escolarització, recordar que en el Ple de 29 de setembre
ja va venir a aquest Ple una moció, on d‟alguna manera també s‟instava a fer-ho, es
va crear una comissió composada per membres de Benestar Social, Educació,
Habitatge, Cooperació, Promoció Econòmica, Atenció al Ciutadà, entre d‟altres, i
n‟hi ha pautes d‟actuació en el cas que en algun moment, doncs aquesta situació es
desbloquegi i comencin a arribar famílies, persones, refugiades.
També aprofitar per informar, doncs que n‟hi ha un contacte estable amb la
Generalitat, amb el Fons Català de Cooperació, en definitiva, la nostra estructura
plantejada per donar resposta a aquesta situació, està en absoluta coordinació amb
tots els organismes del nostre entorn, per tal d‟estar en les millors condicions
possibles per quan es desbloquegi aquesta situació. Gràcies.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, bueno, yo quería puntualizar algunas cosas, digamos, sobre la moción, sobre
cómo se ha trabajado esta moción. Evidentemente que hemos preguntado a los
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técnicos, hemos estado hablando con ellos, evidentemente que hemos consultado
a los usuarios, a vecinos y vecinas, y evidentemente que nos hemos molestado en
ir a visitar el Citilab, ir a visitar algunas bibliotecas en Barcelona, y esto está
fundamentado justamente en todas esas experiencias que hemos estado viviendo.
Algunos técnicos de la biblioteca nos decían que si hubiera turnos de fin de semana
habría muchísimos candidatos, evidentemente con los horarios adecuados, siempre
con…no sobre las costillas de los trabajadores, sino con ampliación del servicio, de
empleados y demás, no se pretende tener a un trabajador ahí las veinte horas, ni
muchísimo menos.
Y yo quería poner como ejemplo, la separación entre aulas de estudio y bibliotecas,
bueno, pues la Josep Janés por ejemplo, es una biblioteca que tiene una aula que
se utiliza y se utiliza a la vez lo que es el aula de estudio y lo que es la biblioteca.
Nosotros planteamos, y demás es que muchas, muchas bibliotecas están siendo
aulas de estudio, porque los estudiantes van allí, porque cuando no hay aulas de
estudio abiertas van a la biblioteca a estudiar, es así, o sea, yo tengo estudiantes
en mi casa y es lo que suelen hacer y es un hábito, un modus operandi bastante
natural. Entonces, por lo tanto, no entiendo esta separación tan…, evidentemente
son servicios distintos, pero que pueden perfectamente cohabitar en un espacio y
además tenemos los espacios adecuados para ello.
Por otro lado, como bien decía el Sr. Graells y yo estoy absolutamente de acuerdo,
la biblioteca es un intercambio cultural, donde la manifestación cultural es muy
amplia, y justamente lo que yo le quiero decir es que esa manifestación cultural
muchas personas la pueden hacer el fin de semana, que es cuando no trabajan, y
entonces, si la biblioteca está cerrada, pues no pueden acceder a ese intercambio
cultural, por eso es el hecho de al menos una biblioteca, no estamos pidiendo todas
las bibliotecas de Hospitalet, por el momento, habría que hacer un estudio, como lo
estamos comentando aquí, pero al menos una biblioteca de Hospitalet que pueda
tener ese servicio y pueda hacer ese intercambio cultural que usted nos ha puesto,
acertadamente, encima de la mesa. Entonces, creemos que no es nada
descabellado y que optimizando recursos y, evidentemente, con el presupuesto
adecuado, se podría hacer.
Nos ha llegado una información y es que se está intentando instalar o se está
estudiando un sistema que es de autopréstamo, que es tecnología RCID, y bueno,
esto tiene un coste, nosotros hemos estado preguntando y el coste es de unos
70.000 euros, nosotros con la tecnología por supuesto que estamos muy de
acuerdo, pero creemos que primero tiene que haber un servicio muchísimo más
amplio para la ciudadanía y los vecinos, entonces, yo quisiera saber muy bien,
digamos, en qué nos gastamos el presupuesto, para qué hay, para qué no hay, y
creemos que es más importante el servicio a los vecinos y vecinas, que no al
autopréstamo.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna paraula més? Doncs passem a les mocions...
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SRA. SECRETÀRIA
Abans d‟avançar, en relació amb la moció 17 del canvi climàtic, em falta el
posicionament de la CUP-Poble Actiu o no l‟he entés.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
A favor.

SRA. SECRETÀRIA
Val, i després suposem o suposo jo, que el text definitiu de la moció número 19,
comporta la modificació de supressió, expressat a la Junta de Portaveus, a l‟apartat
vuitè, la supressió aquella de lloguer social, és per fixar el text definitiu de la moció.

SRA. ALCALDESSA
D‟acord, doncs aclarit, passem a les mocions del Partit dels Socialistes de
Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 17, 18 i 19; adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 17.- DE SUPORT ALS ACORDS PER UN NOU PROTOCOL DE CANVI
CLIMÀTIC (COP21) I DE SUPORT AL NOU PACTE D’ALCALDES I
ALCALDESSES PEL CLIMA I L’ENERGIA, OBJECTIUS 2030.
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 aquest Ajuntament per acord del Ple municipal en data 12 d‟abril de
1996, es va adherir a la “Carta de les Ciutats i Municipis Europeus cap a la
Sostenibilitat” (“Carta d‟Aalborg”). I que, posteriorment, en desembre de 2004 el Ple
municipal es va adherir als compromisos d‟Aalborg, adoptats en la Conferència
“Inspiració per futur-Aalborg+10” de juny de 2004.
ATÈS que la suara esmentada adhesió a aquests instruments comportava
concretar a l‟àmbit municipal compromisos generals dimanants de la Cimera de la
Terra a Rio de Janeiro, celebrada el mes de juny de 1992, en l‟Agenda 21 local
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d‟aquesta ciutat. La qual es va concretar en el “Pla d‟Acció Ambiental de l‟Hospitalet
de Llobregat” aprovat pel Ple municipal en data 5 de febrer de 2003.
ATÈS que entre els compromisos de la “Carta d‟Aalborg” hi ha una crida al
protagonisme dels ciutadans i la participació de la comunitat en el desenvolupament
de les Agendes 21 locals, i en concret pel que fa al desenvolupament d‟instruments
i eines per a la gestió urbana orientada cap a la sostenibilitat, mitjançant la
planificació ambiental, la vigilància ambiental, les auditories, l‟avaluació de l‟impacte
ambiental i els sistemes de comptabilitat, la informació en diferents tipus
d‟indicadors de sostenibilitat dels sistemes urbans. Accions i polítiques que intenten
frenar i atenuar el ritme de la pressió de la insostenibilitat, mitjançant processos i
noves estratègies locals. I que aquesta voluntat d‟ésser ciutats vers la sostenibilitat
s‟ha incorporat al nostre Pla d‟acció ambiental.
ATÈS que el Ple municipal, en sessió de 28 d‟octubre de 2008, va aprovar l‟adhesió
al “Pacte d‟Alcaldes-Alcaldesses” (“Convenant of Mayors”), promoguda per la
Comissió Europea, com a mecanisme de participació contra l‟escalfament de la
Terra. I que l‟esmentat Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que
s‟hi ha adherit d‟aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions
de CO2 mitjançant actuacions d‟eficiència energètica i relacionades amb les fonts
d‟energia renovable. Formalitzat en data 10 de febrer de 2009.
ATÈS que el Ple municipal, en sessió de 27 de juliol de 2010, va aprovar el Pla
d’acció per a l’energia sostenible (PAES) d‟aquest municipi, en compliment del
“Pacte d‟Alcaldes-Alcaldesses” (“Convenant of Mayors” ), per tal d‟avançar cap a
l‟establiment de polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona
l‟escalfament global, mitjançant l‟adopció de programes d‟eficiència energètica en
àmbits com el transport urbà i l‟edificació, a més de la promoció de fonts d‟energies
renovables en les àrees urbanes. Pla que, concretament, fa seves les propostes de
la Unió Europea aprovades l‟any 2007, “Energia per a un Món en Transformació”
(“Energy for a Changing Word”) de reduir les emissions de CO2 en un 20% fins
l‟any 2020, incrementant en un 20% l‟eficiència energètica i aconseguint que un
20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
VIST que, el passat 24 de Novembre de 2015, i precisament amb motiu de la
celebració de la 21a conferència de les parts de la COP 21, l‟Àrea Metropolitana de
Barcelona, va realitzar una declaració en suport al nou Pacte dels Alcaldes i
Alcaldesses i als nous objectius europeus internacionals, fent aquest acord extensiu
al compromís de la resta de municipis de l‟Àrea.
VISTA la “DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT ALS ACORDS PER UN
NOU PROTOCOL DE CANVI CLIMÀTIC (COP21) I DE SUPORT AL NOU PACTE
D‟ALCALDES I ALCALDESSES PEL CLIMA I L‟ENERGIA, OBJECTIUS 2030”, com
a instrument de renovació i millora dels compromisos ja adquirits per l‟Ajuntament,
el qual es proposa aprovar pel Ple municipal.
ATÈS que aquesta Declaració té com a fonament el Nou Pacte integrat d'Alcaldes
pel Clima i l'Energia, amb tres nous objectius generals pel Clima i l‟Energia a
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l‟escenari 2030 entesos com: la reducció de les emissions de CO2 del 40% com a
mínim; l‟augment del 27% en l‟eficiència energètica i les energies renovables, i la
integració de la mitigació i adaptació al canvi climàtic sota una estratègia comuna
en el marc de l‟UE.
Per tot l‟anterior, els grups polítics municipals del PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiAPIRATES, PP, ERC i CiU proposen al Ple de l‟Ajuntament l‟adopció dels següents
acords:
PRIMER. – MANIFESTAR el suport d‟aquest Ajuntament a la “Declaració
institucional de suport als acords per un nou protocol de canvi climàtic (COP21) i de
suport al nou pacte d‟alcaldes i alcaldesses pel clima i l‟energia, objectius 2030”,
que literalment diu:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT ALS ACORDS PER UN NOU
PROTOCOL DE CANVI CLIMÀTIC (COP21) I DE SUPORT AL NOU PACTE
D’ALCALDES I ALCALDESSES PEL CLIMA I L’ENERGIA, OBJECTIUS 2030.
El Nou Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia, objectius 2030
Des de l‟any 2008 el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses ha estat un instrument
cabdal pels governs locals en el treball i la lluita contra el canvi climàtic. De fet, en
aquesta línia, el Nou Pacte integrat d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia,
impulsat per les institucions europees el passat mes d‟octubre de 2015, ve a
consolidar aquesta aposta i demostra l‟èxit del camí encetat.
Són moltes les autoritat locals, més de 6.500, entre les quals es troba
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet, les que han pres el compromís “20, 20, 20” de
reducció del 20% d‟emissions de CO2, d‟increment del 20% d‟energies renovables i
d‟increment del 20% de l‟eficiència energètica. Aquesta era una aposta amb
l‟horitzó posat en el 2020.
En el marc dels nous objectius pel 2030, les ciutats signatàries del "nou
Pacte integrat d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia", es comprometen a
actuar per donar suport a l'aplicació dels nous objectius de la UE de 2030, en el
sentit de tenir una orientació conjunta pel que fa a la mitigació dels efectes del canvi
climàtic i adaptació a les noves condicions, així com internacionalitzar la iniciativa
cap a una mirada més global.
Les línies essencials del Nou Pacte d‟Alcaldes són tres: horitzó 2030,
integració de la mitigació i adaptació, i la dimensió internacional.
El Pacte d‟Alcaldes i Alcaldesses va impulsar, l‟estiu passat, un procés de
consulta amb el suport de la Comissió Europea de les Regions per recollir les
opinions de les ciutats i pobles sobre les possibles orientacions d‟un nou Pacte.
Amb les dades recollides, la resposta va ser unànime: el 97% va demanar un nou
objectiu més enllà del 2020. La majoria també va recolzar els objectius 2030 per la
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reducció de CO2 del 40% com a mínim, un augment del 27% en l‟eficiència
energètica i les energies renovables, i es va aprovar, finalment, la integració de la
mitigació i adaptació al canvi climàtic sota un paraigües comú a nivell internacional.
Així mateix, en aquesta mateixa direcció es va desenvolupar, a principis de
desembre de 2015, la 21ª Conferència de les Parts (COP 21 CMP11) sobre canvi
climàtic en el marc de les Nacions Unides, que es va celebrar a París, on es van
assolir compromisos tant importants, per part de la comunitat internacional, com
limitar l‟escalfament mitjà per sota de 2ºC, aprofundir en la reducció de gasos amb
efecte hivernacle, o crear eines internacionals de control per a verificar el grau de
compliment dels compromisos adquirits.
Atesa l‟especial rellevància d‟aquesta COP, els governs, institucions,
empreses i societat civil treballaran intensament per a contribuir a l‟assoliment d‟un
acord global a través de l‟organització i participació activa de diversos actes que
s‟han celebrat al llarg d‟aquest any 2015.
En aquest marc, el passat 24 de Novembre de 2015, i precisament amb
motiu de la celebració de la COP 21, l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, va realitzar
una declaració en suport al nou Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses i als nous
objectius europeus internacionals, fent aquest acord extensiu al compromís de la
resta de municipis de l‟Àrea.
El context a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat
1. L‟Ajuntament va impulsar l‟any 2002 l‟Agenda 21 Local amb el suport d‟un
gran nombre d‟entitats de la ciutat com instrument estratègic d‟incorporació del
desenvolupament sostenible a l‟acció municipal.
2. L‟Ajuntament va ser impulsor i signant del compromís, l‟any 2008, del
Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses (Covenant of Mayors) per una Energia Sostenible
local (en el marc de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat i impulsat per
la Comissió Europea).
Mayors-Adapt va ser la primera iniciativa europea de coordinació en
l‟adaptació al canvi climàtic, germana del Covenant of Mayors, i que ara quedarà
incorporada al Nou Pacte integrat d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia
(NEW INTEGRATED COVENANT OF MAYORS ON CLIMATE & ENERGY)
3. L‟any 2010 l‟Ajuntament va aprovar el Pla d‟Acció per l‟energia Sostenible
(PAES) que ja plantejava una reducció a l‟any 2020 del 20% d‟emissions de CO2,
un increment del 20% d‟energies renovables i un increment del 20% en la eficiència
energètica.
4. Al mes de febrer de 2016, es va avaluar el PAES de 2010 de L‟Hospitalet
de Llobregat, en coordinació amb la Diputació de Barcelona, amb dades 31 de
desembre de 2015, amb una reducció del 26% d‟emissions.
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5. El Pla d‟Acció per l‟energia Sostenible 2010 (PAES) que s‟actualitzarà
properament i el Pla de mobilitat urbana sostenible de L‟Hospitalet de Llobregat del
2014, actualment en fase de tramitació i pendent d‟aprovació definitiva, seran dos
dels instruments bàsics locals per contribuir a la reducció de les emissions de CO2,
per tal de que la dècada 2020 a 2030 es puguin assolir els objectius de la nova
iniciativa Mayors Adapt-Nou Pacte integrat d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i
l'Energia (NEW INTEGRATED COVENANT OF MAYORS ON CLIMATE &
ENERGY) que es plantegen en valors globals de reducció d‟emissions de CO2 del
40%, es redactarà el nou Pla d‟Acció que englobarà al PAES.
Per tot això, el Ple de L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat manifesta:
- El compromís ferm del nostre Municipi amb el Nou Pacte integrat d'Alcaldes i
Alcaldesses pel Clima i l'Energia (NEW INTEGRATED COVENANT OF MAYORS
ON CLIMATE & ENERGY), tot donant suport a l‟aplicació dels nous objectius
generals pel Clima i l‟Energia a l‟escenari 2030 entesos com:
- Reducció de les emissions de CO2 del 40% com a mínim.
- Augment del 27% en l‟eficiència energètica i les energies renovables
- Integració de la mitigació i adaptació al canvi climàtic sota una estratègia
comuna en el marc de l‟UE.
- L‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat assumeix els compromisos concrets del
Nou Pacte integrat d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia (NEW
INTEGRATED COVENANT OF MAYORS ON CLIMATE & ENERGY):
- Reducció de les emissions de gasses efecte hivernacle,al nostre territori en
almenys un 40 % fins a 2030, amb accions relatives a l‟augment de
l‟eficiència energètica i a un major ús de fonts d‟energia renovables.
- Augment de la resiliència adaptació a l'impacte del canvi climàtic.
- Convertir aquests compromisos en una sèrie d‟accions concretes que
incloguin el desenvolupament d‟un Pla d'Acció per al Clima i el Canvi
Climàtic, en l‟actual PAES i en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible definint
mesures concretes i perfilant els resultats desitjats.
- Controlar i informar regularment sobre els progressos en el marc d‟aquesta
iniciativa.
- Compartir la nostra visió, els resultats, l‟experiència i els coneixements
tècnics amb autoritats gestores locals i regionals dins i fora de la UE a través
d‟una cooperació directa i un intercanvi entre iguals.
- Aquests objectius i compromisos requereixen de la participació de tots els agents
de la societat. Treballarem plegats amb les entitats i el conjunt de la ciutadania per
tal d‟assolir-los.
I per que així consti, farem el trasllat d‟aquesta declaració institucional a la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a la Generalitat
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de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l‟Àrea Metropolitana de
Barcelona, a la Federación Española de Muncipios y Provincias, al Govern
Espanyol, a la Comissió Europea, a totes les entitats i als ciutadans i ciutadanes de
L‟Hospitalet de Llobregat.”
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat, a la Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Federación Española de
Muncipios y Provincias, al Govern Espanyol, a la Comissió Europea, i a totes les
entitats i als membres del Consell de Ciutat de l'Hospitalet.
MOCIÓ 18.- PER L’AMPLIACIÓ DELS
BIBLIOTEQUES I AULES D’ESTUDIS.

HORARIS

DE

SERVEI

DE

Atès que les biblioteques són equipaments públics necessaris per al conjunt de la
ciutadania, ja que fomenten la lectura i permeten accedir a la cultura en totes les
etapes de la vida.
Atès que les biblioteques i les aules d‟estudi són imprescindibles pel col·lectiu
estudiantil per buscar informació, realitzar tasques de recerca i per estudiar en un
ambient tranquil i amb tots els mitjans necessaris per assolir els objectius d'estudi.
Atès que la xarxa de biblioteques de L'Hospitalet compta amb vuit espais a la ciutat
amb horaris diversos en dies laborals i els dissabtes fins a les 13:30 excepte la
biblioteca Central de Tecla Sala que roman oberta fins a les 20h. Malauradament no
hi ha cap biblioteca oberta en diumenge.
Atès que també existeix a L'Hospitalet una xarxa d'Aules d'estudi en èpoques
d‟exàmens universitaris i selectivitat amb un calendari i horari fins a les 24h, com és
el cas de l'auditori Barradas, però considerem que no es tenen en compte els
col·lectiu estudiantils de l'ESO, Batxillerat o cicles formatius amb exàmens al llarg
de tot el curs.
Atès que existeixen experiències de municipis del nostre entorn, com Barcelona i
Cornellà, que han ampliat l‟horari d‟obertura de les biblioteques. Barcelona obre una
biblioteca per districte els diumenges fins a les 14h i set aules d‟estudi permanents
en tota la ciutat fins a la 1 de la matinada. Cornellà ha iniciat una experiència en el
CITILAB que manté oberta una aula d‟estudi els 365 dies l‟any també fins a la 1 de
la matinada els caps de setmana.
Atès que L‟Hospitalet és la segona ciutat de Catalunya en volum de població amb
una comunitat estudiantil de 33.916 alumnes entre educació infantil, primària, ESO,
Batxillerat i Cicles Formatius als quals s‟ha de sumar 4.645 persones universitaries,
segons l‟anuari de la ciutat del 2014.
Atès que aquesta comunitat estudiantil mereix poder aprofitar equipaments
adequats amb el màxim d‟hores i gaudir un espai on estudiar.
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Atès que les experiències de ciutats del nostre entorn exemplifiquen l‟ impacte
positiu que tindria una proposta d‟ampliació de l‟horari de les biblioteques i
l‟habilitació d‟una aula d‟estudi permanent a la nostra ciutat.
Atès que en L‟Hospitalet disposa d‟una biblioteca central Tecla Sala amb bona
comunicació amb la xarxa de transport públic, equidistant a pràcticament tots els
barris de L‟Hospitalet, i amb totes les condicions tècniques per oferir un servei
continuat als veïns i veïnes de la ciutat que milloraria la difusió cultural, el rendiment
acadèmic de la comunitat estudiantil i potenciaria l‟ús d‟un equipament municipal
emblemàtic.
Per totes aquestes raons els grups polítics municipals de CIUTADANS, ICV-EUIAPIRATES i CiU proposen els següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; 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 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:
PRIMER.- Instar al Govern municipal a que en un termini de dos mesos plantegi
les propostes per dur a terme les accions necessàries per ampliar els horaris de
la biblioteca central Tecla Sala i/o altre biblioteca de la ciutat per garantir, un
servei complert de consulta i préstec de matí i tarda de dilluns a diumenge.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
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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; amb 1 vot en contra 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:
SEGON.- Instar al Govern municipal a que en un termini de dos mesos plantegi
les propostes per dur a terme les accions necessàries per establir que, més
enllà de l‟ampliació de l‟horari de la biblioteca central Tecla Sala i/o altre
biblioteca de la ciutat , hi hagi un servei permanent i continu diari, els diumenges
inclosos, habilitat com aula d‟estudi permanent i en un horari que s‟allargui fins a
les 01:00 de la matinada, i fins a les 03:00 en èpoques de selectivitat, exàmens
universitaris o altres.
c) S’aprova per unanimitat el punt TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Instar al Govern municipal a dur a terme en un termini de sis mesos
un estudi de l‟ampliació horària d‟altres biblioteques de la ciutat per millorar els
objectius de servei a la ciutadania d‟aquests equipaments.
d) S’aprova per unanimitat el punt QUART, que literalment diu:
QUART.- Instar al Govern municipal a dur a terme en un termini de sis mesos
un estudi de l‟ampliació horària dels espais habilitats com aules d‟estudi ja
existents per donar servei a la comunitat estudiantil de la ciutat des de la
proximitat.
e) S’aprova per unanimitat el punt CINQUÈ, que literalment diu:
CINQUÈ.- Donar trasllat dels estudis corresponents als grups polítics
municipals.
f)

S’aprova per unanimitat el punt SISÈ, que literalment diu:
SISÈ.- Donar trasllat als Centres Culturals, Centres Docents, Esplais,
Agrupaments i entitats infantils i juvenils, Associacions d‟estudiants, Federació
d‟Associacions de Veïns, Centrals sindicals, als grups polítics municipals i a la
Diputació de Barcelona.

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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MOCIÓ 19.- SOBRE L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA PER
FER FRONT A LA CRISI DELS REFUGIATS.
Atès que l'acord per fer front a la crisi dels refugiats ha estat ratificat pels caps
d'Estat i de Govern dels 28 Estats membres de la UE durant el Consell Europeu
dels dies 17 i 18 de març.
Atès que l'acord adoptat no només genera una preocupació evident pel que fa a la
seva legalitat, moralitat i impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció
internacional, sinó que a més, els Estats membres estarien cometent una greu
violació dels drets humans i de les seves obligacions internacionals, ja que l'acord
adoptat amb Turquia vulnera els convenis internacionals i europeus, ratificats pels
Estats membres, que prohibeixen expressament la devolució de persones que són
objecte de persecució o víctimes de guerra.
Atès que la preocupació persistent per retornar refugiats cap a Turquia en lloc de fer
esforços incondicionals per reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a la
Unió Europea demostra fins a quin punt la gestió de la crisi s'està realitzat de
manera inhumana, egoista i curterminista.
Atès que la proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de
Grècia, s'oferirà asil a un altre que ja estigui en territori turc té profunds defectes
tant morals com legals, ja que no només deshumanitza les persones involucrades,
sinó que també va en contra del principi de la solidaritat mundial i el sistema
internacional de protecció dels sol·licitants d'asil en negar-los-hi a les fronteres de la
UE. A més, la manca de rutes legals i segures d'entrada converteix als refugiats en
preses fàcils dels contrabandistes, els quals venen els seus serveis a través de vies
il·legals d'entrada com l'única alternativa possible per fugir de la guerra i la
desesperació.
Atès que és urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de
refugiats i es comprometi fermament amb l'assistència tant financera com
humanitària dels milers de persones que fugen de la guerra i el terror als seus
respectius països. S'ha d'exigir solidaritat als estats de la UE per tal de reubicar el
màxim nombre de refugiats possible sense obsessionar-se amb les xifres. A Europa
hi vivim 500 milions de ciutadans. 1 milió de refugiats suposa un increment
poblacional del 0,2%. És possible trobar una solució a la crisi però cal el
compromís, generositat i treball conjunt de tots els Estats membres.
Els Grups municipals d‟ICV-EUiA-PIRATES-E i ERC 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 el punt PRIMER amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
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Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Adherir-se al manifest elaborat pel Fons català de Cooperació al
Desenvolupament que literalment diu:
“Manifest: El món local en contra de l’acord entre la Unió Europea i l’estat
de Turquia
El passat 18 de març el Consell d’Europa va prendre un acord que vulnera la
legislació que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que aglutina els municipis
catalans i institucions supramunicipals que treballen conjuntament per la
solidaritat, la pau i els drets humans, rebutja aquest acord que no respecta el
Dret Internacional.
Lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments estan donant
suport a les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons
Català i estan treballant per a la seva integració quan arribin als municipis
catalans, com expressa el president de la Generalitat de Catalunya, Molt
Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions
de la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada
per acollir al voltant de 4.500 refugiats.
La cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord,
lluny de trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i es
compleixi amb l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió
Europea va acordar l’externalització de fronteres i la subcontractació d'aquestes
responsabilitats a l’Estat turc, com ja hem vist a la frontera sud de Ceuta i Melilla
amb el Marroc o amb els Centres d’Internament per a Estrangers fora de territori
comunitari, a canvi de 3.000 milions d’euros addicionals a partir del 2018 – a
banda dels ja assignats fins al 2017 –, la liberalització de visats i avançar en la
negociació de l’adhesió de Turquia a la UE.
La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de
milers de persones que fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de
persecucions és triple. Primer, evitar que trepitgin sòl europeu amb l’increment
de les operacions de control de fronteres exteriors amb la participació militar de
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l’OTAN, segon, acordar l’expulsió a Turquia d’aquells que tot i així puguin arribar
a les illes gregues jugant-se la vida a la Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta
dels Balcans cap al nord d’Europa que el 2015 van utilitzar 900.000 persones.
L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les
polítiques migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa amb els
suposats valors fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets
humans. L’execució del text aprovat impedeix a totes les persones que arribin
de forma irregular a Grècia la possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa quan no
existeix una altra via que no sigui la irregularitat.
Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres
d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les
persones refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi
humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de
control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem
acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal
voluntat política garantint vies segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de
sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països d’origen i
trànsit, etc.
Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper
vergonyós que tenen els estats i les institucions europees des de l’inici
d’aquesta crisi que xoca frontalment amb l’obligat compliment de la Convenció
de Ginebra i amb l’article 19.1 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE,
segons el qual es prohibeixen explícitament les expulsions col·lectives.
Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint
condicions dignes a totes les persones dins del territori propi comunitari, com
veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a
tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la societat civil organitzada, i a les
ciutadanes i ciutadans d’aquesta Europa que ens fa vergonya i :
 Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord
entre la Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats
que han arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar
subjecta al respecte dels drets humans i el Dret Internacional.
 Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i
segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva
responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i
reassentades que li corresponen.
 Denunciar l’expulsió de les ONG del territori grec que estan treballant en el
salvament, l’acollida, i l’acompanyament de les persones refugiades que estan
en ruta.
 Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya,
aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de
gener de 2014, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder
implementar les mesures concretes que en recull, que garanteixin una acollida
estable i de qualitat.
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 Manifestem el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori d’acollida i
protecció. Adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de
les persones sol•licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva
integració.
 Donarem suport i col•laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats
que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.
 Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis
per acollir les persones sol·licitants d’asil.
 Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per
garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció
necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió
social.
 Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al
desenvolupament amb vocació transformadora.
Text basat en l'article L'acord UE-Turquia, una vergonya més d'Europa, de Stop
Mare Mortum.”
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Comunicar al Govern de l'Estat l'oposició de l'Ajuntament a l'acord
entre la UE i Turquia.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i dels REGIDORS NO
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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 la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell
Europeu i en totes les cimeres europees que se celebrin el respecte i aplicació
dels compromisos als quals varen arribar els Estats membres de la UE el
setembre de 2015 en matèria de repartiment i acollida de refugiats entre els
estats.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez 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 la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la
unilateralitat i a obrir les seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament
el Tractat de Schengen i facilitar vies legals i segures d'entrada a la Unió
Europea per als refugiats de manera coordinada.
e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez 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,
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Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament
Europeu a apostar sense reserves per una política comuna d'asil i migració en
l'àmbit de tota la Unió Europea i a obrir de manera immediata un programa amb
dotació pressupostaria suficient per a crear un pla d'acollida a refugiats a l'abast
de viles, ciutats i regions europees.
f)

Ha estat aprovat el punt SISÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a
Grècia per tal que pugui costejar el personal, medicines, tendes de campanya,
mantes i assistència tècnica per a les 100.000 persones que s'estima que es
trobaran blocades a Grècia durant les setmanes vinents.

g) Ha estat aprovat el punt SETÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
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SETÈ.- Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin
l'Hospitalet que inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge de la
llengua catalana, el suport a l'ocupació, el lleure i activitats de socialització, això
com l'habitatge, entre d'altres.
h) Ha estat aprovat el punt VUITÈ, amb una esmena “in voce” ja incorporada,
amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb
3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
VUITÈ.- Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les
persones refugiades de particulars, d'entitats i del mateix Ajuntament a través
de l'Inventari de Recursos que comparteixen els municipis de Catalunya amb el
Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades, per tal de poder coordinar
el seu procés d'acollida i integració amb èxit amb el conjunt del país i oferir la
disponibilitat dels habitatges que siguin i que estableixi el protocol d'acollida de
les famílies de persones refugiades.
i)

Ha estat aprovat el punt NOVÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
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NOVÈ.- Donar trasllat els presents acords als grups polítics del Congrés dels
Diputats, Parlament de Catalunya i del Parlament europeu, a les entitats
municipalistes de Catalunya, al fons català de cooperació al desenvolupament,
al consell de ciutat, a la plataforma “unitat contra el feixisme i el racisme”, a la
federació d‟associacions de veïns i veïnes de L‟Hospitalet i a Creu Roja
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.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, números 20, 21, 22 i 23, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació, Sr. Husillos i Sr. Castro.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, són tres mocions, intentaré ser suficientment clar i
explícit per no barrejar, perquè a més són tres qüestions absolutament diferents.
Respecte a la moció d‟adhesió a la campanya “No puc esperar”, bé, resumidament,
en tot cas la moció, el text de la moció, evidentment tots els grups heu tingut accés,
es tracta d‟una proposta per adherir-nos a un projecte que ja porta temps engegat
arreu de diversos municipis de Catalunya, i en els últims mesos l‟Associació de
Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya ens va demanar, doncs d‟alguna
manera que Hospitalet s‟adherís, d‟una manera que ara explicaré, a aquest projecte
i a aquesta campanya “No puc esperar”.
En essència es tracta de, bé, facilitar l‟accés als banys, als lavabos, dels diferents
equipaments i edificis municipals, de tota tipologia, és a dir, no només els que
poden tenir trànsit de públic, per dir-ho d‟alguna manera, sinó també els d‟oficines,
que siguin identificats amb un adhesiu molt clarificador que és aquest logotip, i per
tal que les persones identificades amb una targeta que també té aquesta mateixa
identificació, puguin utilitzar aquests lavabos. Per què, doncs perquè estem parlant
de persones, al voltant d‟unes 25.000, 30.000 persones, es calcula que a tota
Catalunya, que tenen dificultats i malalties vinculades a l‟aparell gàstric, intestinals, i
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que tenen dificultats per dur a terme una vida raonablement digna i de vegades això
els hi condiciona fins i tot el sortir de casa.
A banda d‟això, i també enteníem que motiu doble per poder portar al Ple l‟adopció,
l‟aprovació de la moció, també ens demanaven la possibilitat de facilitar contactes
amb el teixit comercial i de restauració de la ciutat, per tal de buscar també la
complicitat d‟aquests sectors, d‟igual manera que s‟ha produït en d‟altres ciutats de
Catalunya. A més, val a dir que aquesta campanya compta amb una APP, aplicació
que poden descarregar els pacients afectats per aquestes malalties i d‟una manera
relativament ràpida, poden identificar quins establiments o quins locals, en el cas de
locals municipals, estan a disposició de la seva necessitat. Això respecte a la moció
de la campanya “No puc esperar”.
Respecte de la moció per a la creació d‟un registre de maltractadors d‟animals
autonòmic, bé, ja vam portar també, fa uns quants mesos, es va portar en aquest
Ple una moció relativa al benestar animal, doncs el que d‟alguna manera plantegem
és proposar a la Generalitat que creï un registre de maltractadors d‟animals, per tal
d‟avançar-nos a següents o a diferents episodis, posteriors episodis, per part
d‟aquestes persones que ja han tingut un comportament delictiu o, en tot cas, que
se‟ls ha sancionat per maltractar animals, i d‟aquesta manera impedir o dificultar
l‟adopció de noves mascotes, de nous animals.
I respecte de la moció sobre el seguiment de les mesures acordades al Ple sobre la
situació d‟emergència social i la reactivació econòmica, en definitiva, resumidament,
la moció el que pretén és reforçar els acords presos per tots els grups presents en
el Parlament, la idea no és en absolut generar cap o reeditar el debat, el debat es
va produir, en tot cas, durant els dies 9 i 10 de març d‟enguany, i en tot cas el que
volem és instar al govern de la Generalitat, principalment en una cosa que sí que és
cert que s‟ha de reconèixer que en els últims mesos està anant en una línea similar,
però reforçar la idea d‟instar a la Generalitat a, bé, dialogar, negociar, amb el món
local especialment, perquè en definitiva és el món local a on es pot i podem explicar
de primera mà, doncs totes les necessitats, i de fet ara si em permeteu que faci,
res, un pinzellada més que res per situar tothom de què estem parlant, perquè en
aquell Ple va ser un Ple prou dens i amb prop d‟una trentena d‟acords i de mandats
acordats, i això, instar al diàleg i a la negociació amb el món local i els agents
socials, per acordar les polítiques, però també la gestió dels recursos d‟aquestes
mesures.
Estem parlant de manera molt resumida, és de garantir l‟accés a la renda mínima
d‟inserció, recuperar, en tot cas, els paràmetres de fa uns quants anys; assegurar
l‟accés a les beques menjador, i assegurar-ne en tot cas, en termes que a totes les
persones que hi tinguin dret, doncs hi puguin gaudir d‟aquesta beca menjador amb
fons de la Generalitat, val la pena recordar que tot i que aquí, doncs per l‟adopció
d‟un acord majoritari, doncs en aquest municipi ho podem explicar així, però la
Generalitat, també s‟ha de dir, que les aportacions que ens fa, doncs encara són
molt misses; mantenir, però amb un accent més local i, per tant, incorporar la gestió
del fons de pobresa per pagar factures de subministraments, aigua, llum i gas, de

…/…

97

pobresa energètica en definitiva, però en aquest cas canalitzar-ho via ajuntaments;
crear tarificació especial en el transport públic.
En fi, tot un seguit de mesures fins arribar a prop d‟una trentena, doncs d‟alguna
manera instar a la Generalitat amb aquesta moció, bé, manifestar el nostre desig de
col·laboració, la nostra disposició, e instar a què desenvolupi aquestes mesures,
donada la seva urgència. Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
En primer lloc, agrair als representants la presència de les diferents plataformes
d‟afectats per la hipoteca de l'Hospitalet.
Bien, esta es una moción que pretende trasladar a los gobiernos de la Generalitat y
sobretodo del Estado, el soporte, el apoyo más contundente a la Ley 24/2015, una
Ley que si el gobierno del Partido Popular en funciones no cambia de opinión,
probablemente el próximo 29 de abril, en el Consejo de Ministros, apruebe un
recurso ante el Constitucional y, por tanto, la suspensión cautelar. Esperemos que
no lo hagan, que no recurran, porque esta Ley, nacida a través de una ILP e
impulsada por las plataformas antidesahucio y por un conjunto muy significativo de
la sociedad civil, nacida, como decía, de abajo a arriba, es, en estos momentos, un
instrumento fundamental para la defensa del derecho a la vivienda y es un
instrumento fundamental para que los ayuntamientos podamos hacer también
frente a las dificultades que sufren muchas familias.
En nuestra ciudad tenemos más de 1.700 viviendas vacías, ya ha salido a lo largo
del debate de la transferencia de crédito sobre los futuribles acuerdos con las
entidades financieras, y tenemos muchas familias en una situación de emergencia,
familias que además también necesitan del apoyo en los temas de pobreza
energética. La Ley ampara las dos cosas y por eso es fundamental que esta Ley, a
pesar de tener algunas imperfecciones y a pesar de necesitar de un reglamento que
la despliegue y que permita tener más seguridad jurídica en algunas de las
cuestiones que abordamos desde los ayuntamientos, es una Ley necesaria y, por
tanto, entendemos que el gobierno, insisto, del Partido Popular, además en
funciones, no debería tocar una Ley que fue aprobada de forma unánime en el
Parlamento de Catalunya.
Por tanto, confiamos que se pongan del lado de la gente, que envíen un mensaje
claro en este sentido de que apoyan a las familias que lo están pasando peor. Y en
cuanto a los cuatro acuerdos que planteamos en la moción, básicamente, ustedes
los conocen, el primero es mantener las políticas públicas que ya se han
comentado aquí, de parar los desahucios, de dar soluciones a través de cesiones y
negociaciones con entidades financieras, y también de sancionar a aquellas que no
colaboren y, sobretodo, instar al actual gobierno en funciones y al futuro gobierno
que pueda salir en España, fruto o no de las futuribles elecciones, que esto no lo
sabemos, a que en ningún caso recurra esta Ley que en Cataluña está dando tan
buen resultado. Muchas gracias.
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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)
En referencia a la moción de adhesión de la campaña “No puc esperar”, a favor,
tanto afectados, como entidades y asociaciones del sector de la salud, merecen
todo el apoyo que las administraciones públicas podamos ofrecerle y cuantas
facilidades podamos hacerles accesibles.
En referencia al registro de maltratadores, a la propuesta de creación para el
registro de maltratadores autonómico, creo que iniciativas como ésta facilitaran el
cumplimiento de la Ley, impidiendo que maltratadores de animales opten a
adopciones, con lo cual voto a favor y hago además una especial petición tanto a
nuestros socios de gobierno, como al resto de grupos del Consistorio, y es que
trasladen esta propuesta a sus respectivos grupos en otros municipios, en otros
ayuntamientos, y también a los grupos parlamentarios, para que entre todos
podamos conseguir la creación de este registro cuanto antes.
Sobre las otras dos mociones, a favor. Gracias.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de la moció número 20, de la 21 i de la 22.
I respecte a la 23, de moció de defensa a la Llei 24/2015, evidentment a favor, la
Llei 24/2015 és una llei que garanteix drets, que defensa i protegeix a les persones
amb risc d‟exclusió social. La Llei 24/2015 va ser el resultat d‟anys de lluita i treball
de molts col·lectius, de les marxes, de les PAH, de l‟aliança contra la pobresa
energètica, molta gent ha treballat perquè aquesta ILP es portés i s‟aprovés al
Parlament.
Ara, un cop més, el govern en funcions del PP estudia la possibilitat de portar al
Constitucional aquesta Llei, pretenent destruir el treball dels col·lectius i fer un pas
enrere, una vegada més, en la defensa dels drets de les persones. Fa poc el
Tribunal Constitucional també va suspendre el Decret català sobre la pobresa
energètica, una mostra clara de les intencions del govern en funcions.
Perquè creiem que la Llei 24/2015 és una eina fonamental per poder aplicar noves i
més efectives mesures per combatre l‟emergència habitacional i la pobresa
energètica. Perquè les administracions locals han de ser sempre al costat de les
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persones que ho necessiten i de les plataformes que lluiten per a la millora de les
polítiques socials. Voto a favor de la moció.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En el mateix to també voldria dir que estarem segurament molts de nosaltres,
moltes de nosaltres d‟acord en què, després de les intervencions i de la
presentació, sobretot de les tres últimes mocions, donem per iniciada la campanya
electoral estatal, i sobretot ho fem aquí a l‟ajuntament de l'Hospitalet, que no té
gaire sentit, però veurem com en els propers mesos aniran arribant aquest tipus de
mocions que presenta habitualment el govern cada mes.
Bé, anirem directament, perquè segurament és la que més ens ha cridat l‟atenció,
anirem directament a la moció 23, la moció de defensa de la Llei 24/2015, bé, hem
de dir, abans de tot hem de dir, perquè no quedi cap dubte, que votarem a favor de
les quatre, està clar, votarem a favor de les quatre mocions que presenta el PSC
avui.
Respecte a les mocions 22 i 23, la CUP-Poble Actiu votarem a favor, quan parlem
de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, és necessari entendre que la crua
realitat no l'acostuma a veure i acceptar qui està al poder. Es tracta d'una estranya
patologia que acostuma a afectar al Partit Popular, que en comptes d'anar al metge,
prefereix recórrer al Tribunal Constitucional, però que PSOE i PSC també pateixen
sovint, sobretot allà on manen.
PP i el PSOE han legislat a l'Estat Central durant anys, contra les demandes de
mínims de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca, dació en pagament, lloguer
social, moratòria de desnonaments. ¿Què no veuen els partits que ens governen la
crua realitat que pateix tanta gent? ¿O és que hi ha altres interessos que passen
per sobre d‟aquests? Això mateix passa a petita escala als municipis. La crua
realitat d'haver d'ocupar un habitatge, de punxar els subministraments bàsics o de
fer cues per obtenir aliments.
Encara que l'alcaldessa vagi a reunions d'alguna Plataforma d'Afectats a dir que
mai acceptaran l'ocupació com una solució, això no canvia la crua realitat. Les
seves polítiques i les dels seus homòlegs a la Generalitat i a l'Estat Central, les de
tots, durant dècades, han creat aquesta crua realitat. Encara que l'Alcaldessa
menteixi, per nosaltres, a La Vanguardia dient que "L'Hospitalet és el primer
municipi que està forçant el mecanisme per multar bancs que acumulen pisos
buits", no canvia la crua realitat. Al 2014, l‟Alcaldessa es negava a complir la moció
que ella mateixa havia aprovat amb el seu grup, al govern, per multar als bancs,
quan un municipi com Terrassa, diríem que del mateix color polític, ja portava més
de 800 expedients oberts per multar a bancs al seu, en aquell propi municipi.
La crua realitat pel Partit Popular, és que necessitem alimentar-nos, tenir un sostre
on viure i disposar de llum, aigua o gas. Els interessos que el PP i PSOE han
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defensat durant anys, han portat a enriquir-se al sector immobiliari, constructor i
financer, mentre al poble, les hipoteques ens escanyaven i ens expulsaven amb
milers de desnonaments, milers. Els interessos de PP i PSOE han rescatat bancs,
totes ens recordem d‟això, i ens han endossat al poble el seu deute, d‟uns i dels
altres, de PP i de PSOE. Aquests interessos són els d'una minoria però continuen
empobrint cada vegada a més persones i cal tornar a repetir que el PSOE ha estat
també culpable d'aquestes polítiques. Aquesta és la cruesa de la realitat.
Quan el PSC a la ciutat, com a principal política d'habitatge durant anys, ha volgut
arribar a acords amb els bancs perquè cedissin pisos buits, sense resultats
rellevants, reconegut pel mateix govern, només hi ha estat posant pedaços. Quan
ha permès durant anys que més de 1.700 habitatges estiguessin buits i no ha multat
als bancs que els acumulen desocupats, ha estat tancant els ulls a la crua realitat.
Quan Nuria Marín criminalitza l'ocupació d'habitatges, que és la solució real per a
centenars de persones abocades a la pobresa, està sent hipòcritament responsable
i culpable per no haver aportat solucions durant tants i tants anys de govern. A més
de ser hereva de les polítiques del PSOE i del PP i dels altres interessos que, com
sabem, sempre passen per sobre, la crua realitat és que criminalitza la pobresa i la
resposta social a aquesta pobresa.
Quan el PSC no qüestiona que els deutes pels subministraments d'aigua, gas o
llum de les llars en estat de necessitat, els han d‟assumir les empreses que
s'enriqueixen amb la gestió d'uns bens bàsics que haurien d'estar protegits al
màxim i pertànyer a tot el poble, i no haurien de ser deutes assumits i pagats per
fons públics que acaben proporcionant més beneficis a aquesta xacra d'empreses,
el PSC continua amb el mateix horitzó de sempre. Quan el PSC no qüestiona la
crua realitat de les cues de veïnes i veïns per obtenir aliments i no construeix
alternatives, és el reflex de la fi d'un model, una manera de governar una ciutat.
El PSC veu que el terra sota les seves poltrones fa temps que no para de moure's.
Està intentant donar una altra imatge amb titulars d'una política social mal entesa,
però ens sembla que segueix al seu món de la cosmètica política, per tal de
mantenir-se en el poder. Un veritable horitzó de dignitat, justícia i llibertat, requereix
molt més que els pedaços d‟aquest govern. Canviar la crua realitat necessita posar
els interessos de la majoria social en primer terme i des d‟aquest grup municipal
creiem que la projecció d'esforços i recursos de L'Hospitalet, necessiten un canvi
radical d'horitzons.
En últim terme, i ens ha sorprès bastant el redactat del primer acord de la moció
que diu literalment: “Mantenir les polítiques públiques municipals que s‟estan duent
a terme per combatre la pobresa energètica i l‟exclusió residencial a la ciutat, tot
sense perjudici de les accions que contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol, pugui
emprendre el govern de l‟Estat.” Esteu parlant amb això, en aquest acord, esteu
parlant de desobediència o potser no ho hem entès bé nosaltres, segurament serà
la segona, això segon, que no ho hem entès bé ¿desobediència a qualsevol acció
que pugui emprendre el Govern de l‟Estat contra la llei 24/2015? Perquè podríem
estar totalment d‟acord, però ¿és això el que esteu dient? ¿I contra les conseqüents
resolucions possibles judicials també esteu parlant de desobediència amb això?
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Per acabar, és curiós que a la moció anterior, la moció 22, s'exigeixi a la Generalitat
el control del compliment de les resolucions aprovades al Parlament de Catalunya,
també és la crua realitat de qui mana a L'Hospitalet, el PSC de l‟Alcaldessa Núria
Marín, no complir la majoria de resolucions que aprova el propi Ple, moltes amb el
suport del propi partit de govern, però sí exigir-ho a d‟altres administracions. Això és
bastant habitual.
En relació a les dues primeres, bé, nosaltres votarem, és igual, votarem a favor de
les dues, tampoc no cal fer..., sí, en relació potser a la 21, per nosaltres fer un
registre de maltractadors d'animals, ja siguin domèstics o no, no té cap mena, no té
gaire sentit si desprès no hi ha un control de seguiment de cóm s‟adquireixen
aquests animals. Existeixen casos de persones que maltracten de forma reincident
a animals al seu càrrec, molts cops no s'actua o s'actua molt tard, i aquests tornen
fàcilment a tenir animals a la seva disposició, ja que no hi ha un registre d'animals
domèstics i, a més, hi ha un gran nombre d'animals abandonats, degut a la falta de
responsabilitat vers els animals, de moltes persones. Aquesta manca de
responsabilitat va des de l'abandonament de l'animal, a la cria i abandonament de
les mateixes o a la pèrdua.
Aquest registre quedarà en paper mullat, com moltes de les coses que s‟aproven, si
no existeix l'obligatorietat de registrar els animals que es tinguin un cop adquirits, i
en el cas de les mascotes, degudament registrades totes amb el xip corresponent.
La creació d'un registre de tinença d'animals és una mesura demandada pels
col·lectius animalistes, a la vista del greu problema que genera l'abandonament
d‟aquests a tota Catalunya. D'aquesta forma, els maltractadors d'animals del cens,
no podrien ni comprar, ni adoptar animals, i aquest registre sí que seria efectiu. Una
moció per a tot el territori que no contempla mesures concretes per prevenir el
maltractament, busca, com hem dit al principi, únicament esgarrapar els vots de la
gent que defensa els animals, per les imminents properes eleccions generals. Bé,
considerem la mesura proposada un petit pas, però força insuficient.
De totes maneres les votarem les quatre a favor. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, la moció número 20, moció d‟adhesió a la campanya “No puc esperar”, aquesta
és una molt bona iniciativa de cóm, sense necessitat de fer una gran despesa o
inversió, podem facilitar la vida de les persones que pateixen aquest tipus de
malaltia. Simplement amb la col·laboració de les administracions públiques i els
comerciants, podem aconseguir una millora per aquestes persones. Amb aquesta
campanya, a més, s'aconsegueix conscienciar la ciutadania sobre malalties que
normalment passen desapercebudes, però que tenen una gran “merma” en la
qualitat de vida de la gent que les pateix. Així, votarem a favor d'aquesta moció.
La 21, per la creació d‟un registre de maltractadors d‟animals autonòmic. Ara fa uns
anys, quan Plataforma per Catalunya tenia representació en aquest Consistori, es
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va presentar una moció molt semblant a aquesta, llavors la moció va ser rebutjada
amb el vot contrari del Partit dels Socialistes. És estrany, doncs, que ara siguin ells
els proposants d‟aquesta moció que recull els fonaments de la que llavors es va
rebutjar, els que ara presentin la mateixa iniciativa. Votarem a favor, perquè creiem
que aquest registre ha d‟existir, però recordem que aquest Ajuntament ja podria
disposar d‟un registre propi fa uns anys si aquella moció hagués estat aprovada.
La 22, moció sobre el seguiment de les mesures acordades al Ple, d‟emergència
social. En primer lloc, manifestar plena confiança institucional a la Resolució 17/XI
del Parlament de Catalunya, és el Parlament de Catalunya i la Generalitat de
Catalunya a qui els hi corresponen les tasques d‟implementació i seguiment de les
mesures aprovades en el Ple del mateix Parlament. Volem reconèixer positivament,
que una de les primeres actuacions del Parlament s‟orienti a donar resposta a les
principals problemàtiques socials que afronta el país i que afecten de forma
especial als municipis i als serveis socials bàsics.
Cal dir que des de la Diputació, lloc d‟on arriba aquesta moció, s‟han dut a terme
diverses mesures complementàries per posar a disposició dels ajuntaments, el
màxim possible de recursos i de mitjans, per a donar resposta a les situacions
d‟emergència i d‟urgència social, així com per a una aplicació eficaç i eficient de la
Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l‟emergència en l‟àmbit de l‟habitatge
i la pobresa energètica. D‟entre les mesures, destaquem les següents:
El “programa complementari de garantia de la cohesió social” aprovat per
Junta de Govern el 12 de març de 2015 i dotat amb un import total de 25 milions
d‟euros.
El Servei d‟Intermediació en Deutes de l‟Habitatge ha ampliat les seves
actuacions a la intermediació en casos d‟habitatge de lloguer de grans tenidors, a
efecte del que estableix la Llei, i ha adequat els procediments per a la resolució de
situacions de sobre endeutament al que estableix la Llei, on es contempla la
capacitat d‟establir un pla de pagaments o un pla de reestructuració del deute.
S‟està donant suport tècnic als municipis per a l‟elaboració dels reglaments
municipals per a l‟habitatge d‟emergència i d‟inclusió social i per a la creació de les
taules d‟emergència social.
En l‟àmbit de la pobresa energètica, s‟està fent formació al territori per a
professionals de serveis socials bàsics, en conveni amb el Departament de
Benestar Social i Família i l‟Institut Català d‟Energia, sobre com abordar la pobresa
energètica i millorar la seva resposta cap a la ciutadania.
S‟ha posat en marxa el nou programa d‟auditories i intervenció en habitatges
en situació de pobresa energètica, amb l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i
Sostenibilitat i l'Oficina d'Habitatge de l‟Àrea de Territori i Sostenibilitat, i que
s‟ofereix al Catàleg de serveis.
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En el marc del Programa complementari de foment de l‟ocupació i de suport
a la integració social, s‟ofereixen Plans locals d‟ocupació per a la contractació de
personal administratiu i/o informadors/es dels serveis socials municipals, per a
agilitzar i millorar la resposta dels serveis socials bàsics, davant les actuacions que
els atribueix la Llei 24/2015.
Per aquests motius i per la confiança que tenim en el Parlament de Catalunya i la
Generalitat a l‟hora de realitzar de forma correcta les seves funcions, votem en
contra d‟aquesta moció.
I quant a la 23, moció de defensa de la Llei 24/2015, mesures urgents per afrontar
la emergència en l‟àmbit de l‟habitatge i la pobresa energètica. Ens trobem davant
d'una altre moció que recorda a anteriors mocions que van quedar rebutjades en
aquest plenari. En aquesta ocasió, el Partit dels Socialistes van votar a favor d'una
moció presentada per nosaltres, perdó, van votar en contra d‟una moció presentada
per nosaltres mateixos i que pretenia que el procés d'aplicació d'aquesta Llei a
l'Hospitalet es fes de la forma més rigorosa possible.
Ara, presenten aquesta moció que ens planteja un recolzament a la Llei, fet que ja
es recollia en la moció que en el seu moment van rebutjar. No entenem quina és la
necessitat de tornar a presentar propostes que han quedat rebutjades anteriorment,
i més quan aquestes són votades en contra pel partit que ara les presenta.
En tot cas, com ja vam defensar en el seu moment, aquesta Llei ha de ser un pilar
fonamental per aconseguir que les famílies en risc no quedin desemparades per
l'administració, i puguem actuar sobre els casos d'emergència amb rapidesa i
efectivitat. Votarem a favor d'aquesta moció i agraïm que el Partit dels Socialistes
de l'Hospitalet recicli les nostres mocions per poder-les aprovar més endavant.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Bona tarda, primer donar la benvinguda també als membres de les PAH aquí
presents.
Respecte de la campanya “No puc esperar” el nostre grup votarà favorablement,
estem a favor de totes aquelles mesures que es puguin emprendre a nivell
municipal, per tal de facilitar la vida de molts ciutadans i ciutadanes, difondre i
sensibilitzar la població respecte d‟aquestes malalties i promoure la incorporació
també de comerciants i restauradors, per tal de millorar la qualitat de vida de la
ciutadania.
Respecte a la moció per a la creació d‟un registre de maltractadors d‟animals
autonòmic, votarem favorablement tot manifestant alguna reserva pel que fa a
possibles problemes jurídics sobre la Llei orgànica de protecció de dades i qui té
accés a aquestes dades, com passa amb qualsevol altre registre. Esperem que en
conseqüència, també després d‟haver declarat l'Hospitalet com a ciutat amiga dels
animals, evitem donar suport a la celebració de congressos taurins a la ciutat, que
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fan apologia de la massacre i la mort d‟animals com espectacle lúdic i lucratiu, com
hem vist d‟altres anys.
Respecte a la moció 22, considerem que és des del govern de la Generalitat i des
del Parlament, amb els grups polítics allà presents, on s‟ha de fer aquest seguiment
i on s‟estan portant a terme i implementant aquestes mesures que afecten a
aquestes situacions socials, és la preocupació del govern de la Generalitat per les
necessitats reals del país, que han portat a prendre aquestes mesures, així com el
Pla de Xoc aprovat per Junts pel Sí i la CUP i que van rebutjar la resta de grups.
S‟està treballant per fer més política social, augmentant els recursos, cal recordar
que més del 70% del pressupost actual de la Generalitat es destina a despesa
social.
Òbviament que cal fer més, cal fer molt més, però al marge que es té és el que es
té, tenir en compte la crisi, però també el dèficit econòmic i financer que ofega els
comptes de la Generalitat, amb un sistema de finançament insuficient i injust, i amb
incompliments reiterats dels compromisos de l‟Estat. A això, cal sumar els atacs
recentralitzadors del govern de l‟Estat, que eliminen l‟autonomia i el poc marge per
augmentar recursos.
Pel que fa a la coordinació i el diàleg, tal i com es va anunciar després de la visita
del president Puigdemont, ja hi ha un acord per crear una comissió bilateral per
millorar les relacions i les negociacions entre l'Hospitalet i la Generalitat, entenc que
aquesta és una moció que ve de la Diputació, però aquí a l'Hospitalet, per sort
diguem-ne, tenim aquest nou mecanisme que ha de millorar les relacions, i el
seguiment també, entre l'Hospitalet, la segona ciutat de Catalunya, i el govern de la
Generalitat.
En poques setmanes s‟iniciarà el debat d‟uns nous pressupostos autonòmics de la
Generalitat, que malgrat la situació difícil que enfrontem, confiem que tindran una
clara aposta per les polítiques socials i, en conseqüència i per responsabilitat, el
suport de la resta de grups parlamentaris. El govern actual aposta per una resposta
a les necessitats reals del país i per això treballa per construir una república
catalana socialment més justa, que és l‟única manera i així ens ho demostra
contínuament el Tribunal Constitucional per poder garantir-ho.
I, per últim, i parlant de seguiment de mesures acordades, ens agradaria també la
mateixa diligència a l‟hora d‟exigir i reclamar el seguiment dels acords aprovats en
aquest Ple, i crec que tots els grups ho agrairíem.
Respecte a la darrera moció sobre la Llei 24/2015, votarem a favor, de l‟anterior
votarem en contra, de la moció sobre la Llei 24/2015 votarem a favor, i volem
denunciar un cop més la política antisocial del Partit Popular, d‟aquest govern en
funcions, i la seva voluntat recentralitzadora que ataca frontalment l‟autonomia de
les comunitats autònomes, i que s‟està demostrant que d‟autònomes tenen ben poc,
més enllà del nom. Podríem fer una llista des del frac i la dació en pagament,
passant per l‟impost als pisos buits, decret de pobresa energètica o l‟impost a
dipòsits bancaris, és molt important, i donarem suport, que seguim treballant des de
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l'Hospitalet per denunciar aquests atacs, per seguir mantenint les polítiques que ja
s‟estan fent des del municipi per combatre la pobresa energètica i l‟exclusió
residencial, a les quals donem tot el nostre suport. Moltes gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecto a la moción número 20, sobre la adhesión a la campaña “No puc
esperar”, el Partido Popular votará a favor, estamos ante una iniciativa creada en el
año 2013 por la “Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya” y
la Unidad de Enfermedades Inflamatorias Intestinales del hospital de Girona Doctor
Josep Trueta. Como ellos mismos dicen, es un proyecto que se basa en la
solidaridad y la confianza, y pretender involucrar a toda la sociedad, en este caso,
de Hospitalet, por eso nos parece importante la adhesión de los ayuntamientos,
porque sirve para concienciar, sensibilizar, y ayudando sobre todo a dar difusión a
la iniciativa para que cuantos más establecimientos puedan, pues se sumen a esta
iniciativa. Sin embargo, es verdad que a día de hoy son pocos los ayuntamientos
que forman parte de esta adhesión, de esta campaña, y esperamos, desde el
Partido Popular, pues que a medida que se vayan celebrando diferentes Plenos y
se vaya presentando esta iniciativa, pues que los diferentes ayuntamientos se
puedan ir sumando.
También nosotros entendemos desde el PP, que nos alegra que a pesar de que la
forma que propone la Asociación de adhesión, la fórmula que propone es
simplemente una notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno para la adhesión
del proyecto, con una hoja en la que consta el listado, el nombre, la dirección y
todos los establecimientos de las dependencias, pues que el Partido Socialista,
como equipo de gobierno, pues haya tenido la voluntad de pasarlo por Pleno, y
nosotros desde aquí lo que le instamos al Partido Socialista, es que no solamente
pase esas adhesiones o esos acuerdos que son agradecidos y que se puedan lucir,
sino que todas las propuestas y todas las adhesiones que se puedan presentar,
pues que todas ellas pasen por Pleno y haya debate y consenso.
Respecto a la moción número 21, sobre el tema del registro de maltratadores de
animales, también la votaremos a favor, es curioso como algunos temas que son
importantes y que en el fondo todos compartimos, se demoran años y años por una
cuestión de forma o por una cuestión de suma de concejales. Y digo esto, porque
este asunto ya se debatió el 27 de marzo de 2012, incluso había un punto muy
similar al de hoy, como un “Atès” en el que se hacía referencia incluso al código
penal, en cualquier caso, la diferencia fundamental entre aquel momento, en el año
2012, y ahora, es que el grupo que la proponía no tenía mayoría, y además pedía
que se estudiase la posibilidad, pero bueno, la única diferencia de más es que,
bueno, no tenía mayoría y no prosperó.
La intención entonces era buena, igual que entendemos que la intención de ahora
también lo es, y también entendemos que es verdad que el ámbito competencial
debe ser el autonómico y no el local. Bueno, pues hagámoslo, entre todos llevemos
al Parlament esta iniciativa para que sea una realidad y que finalmente haya un
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registro de maltratadores, y por parte del ayuntamiento de Hospitalet, pues lo que
debemos hacer entre todos es concienciar también y explicar la existencia de este
registro y cuando está creado.
Respecto a la moción número 22, pues nosotros…, sobre las medidas acordadas
sobre la emergencia social, vaya por delante que el Partido Popular votará a favor,
pero no quisiéramos dejar de hacer unas consideraciones, unas puntualizaciones,
porque bajo nuestro punto de vista amplía mucho más la visión del problema. Para
empezar, no entendemos por qué se trae a este Pleno en una moción que ya ha
sido debatida por los grupos políticos en el Parlament de Cataluña, en un Pleno
monográfico, no hace ni un mes, y es increíble que el Partido Socialista, que
muchas veces ignora los mandatos de este Pleno por lo que hace al cumplimiento
de las mociones, pida textualmente en la moción que “cal assegurar que es fa el
control del compliment de les resolucions aprovades al Parlament de Catalunya”,
pues aplíquense ustedes también el cuento.
Dicho esto, una vez más el Partido Socialista tiene un poquito de pérdida de
memoria selectiva, a la hora de poner fecha de inicio a la crisis económica, y
queremos recordar que entre el año 2007 y 2009 el paro ya había sobrepasado,
pues de 250.000 a 511.000 personas, en solo dos años se duplicó el paro en
Cataluña. No es la primera vez que el Partido Socialista presenta una moción
explicando un relato, cuando la crisis económica empezó en el 2008, en cualquier
caso, la economía, bueno, como cualquier economía que de repente apenas en 500
días ve duplicado el número de parados, es difícil solucionar el problema, se
sobrevienen problemas de emergencia social.
Y estamos todos de acuerdo en que la situación que se plantea en ese momento,
con el número de parados de larga duración, pero con una situación… también
pasa por un diagnóstico acertado y que evita antes implementar medidas erróneas,
por tanto, nosotros atribuimos también, pues que en ese momento tampoco se hizo
un diagnóstico adecuado, acertado y oportuno en el tiempo y, por tanto, eso
conllevo, pues que realmente la situación fuera mucho más dramática de lo que
podía haber sido. De hecho, entre el año 2007 y el año 2010 se duplicó la deuda de
la Generalitat, también hay que tenerlo en cuenta, pasando de 15.000 millones a
35.000 millones, ahora estamos en 61.000 millones.
Eso sí, cuando se debate en el Parlament de Cataluña, una de las frases más
escuchadas tanto por el govern de Junts pel Sí, compuesto por Convergència i Unió
y Esquerra Republicana, es “España nos roba”, pero luego tenemos que escuchar
que sólo, por ejemplo, en el año 2014, se calcula que se gastaron 180 millones de
euros en propaganda, en el tricentenario, en el Centro Cultural del Born, y ahora sin
ir más lejos, pues la última del señor Presidente Puigdemont es que encima se ha
subido el sueldo, 45.000 euros, 8.600 euros más que el Presidente Artur Mas. Eso
sí, “España nos roba”, pero aquí hay dinero para lo que se quiere.
Por tanto, nosotros daremos apoyo a las medidas que se plantean en la moción,
porque entendemos que una vez más la Generalitat de Cataluña debe priorizar en
sus políticas, los problemas reales de los catalanes, y no dar dinero para
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estructuras de estado o viajes a Ítaca que no nos llevan a ningún lado. Por tanto,
votaremos a favor.
Respecto a la última moción, el Partido Popular, si valoramos aquí punto por punto,
pues podríamos estar a favor de la mayoría, tanto de la parte expositiva, como de
los acuerdos. En el primer punto además, se habla de mantener las políticas
municipales, pues hombre, digo yo que lo que se podría proponer también, ya que
estamos, es ampliarlas, porque si se va a destinar este año para la ayuda contra la
pobreza energética, lo mismo que cuestan dos pipi-canes, pues entonces a lo
mejor, pues lo que podíamos hacer es incrementarlas.
Se ha incrementado en cierta manera la partida para el tema de la emergencia, de
la pobreza energética, pero también es verdad que el Área Metropolitana de
Cataluña también colabora en eso, o sea, que el mérito tampoco es del todo
nuestro. Pero además se podría aumentar, porque toda la partida municipal de
ayuda a suministros es más o menos lo que el ayuntamiento paga a los dos
tránsfugas del gobierno y al asesor fichado de la Diputación de Barcelona, por
tanto, yo creo que lo suyo es aumentar la partida.
Y sorprende que el Partido Socialista, pues claro, con su ministra Carmen Chacón
al frente del Ministerio de Vivienda, que aprobó los desahucios exprés, pues venga
ahora aquí a defender en ese Pleno el derecho a la vivienda y dando lecciones de
justicia social. Por todo ello, nosotros consideramos que estaremos a favor del
punto número 1 de aumentar las partidas municipales en este sentido, y
entendemos que en el punto número 2 nos vamos a abstener. Muchas gracias.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Desde Canviem Hospitalet nos posicionaremos a favor de la moción número 20 y
de la número 22.
Sobre la número 20, abans de tot, reconèixer las tasca novament de les
organitzacions de la societat civil organitzada, i en especial de les vinculades a les
de defensa de la sanitat i la salut dels malalts, com en aquest cas l‟Associació de
Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya, que situa novament en el debat
polític les demandes que afecten a milers i milers de persones, de ciutadans que
reclamen drets i una vida digna, i novament donen una lliçó de dignitat i constància,
anant tres passes per davant de l‟Administració. Per tant, subscrivim plenament els
acords i el suport.
Respecte a la moció 22, estem a favor en el conjunt de la moció, però trobem a
faltar, per exemple en els atesos, algun compromís més concret de mesures de
l‟ajuntament, tot i que puguin haver altres elements d‟expedients, etc, com
l‟expedient d‟urgència, però creiem que l‟ajuntament si fa aquesta proposta i
aquesta crida a d‟altres administracions, en aquest cas a la Generalitat, dur a terme
certes polítiques, doncs seria corresponent que també l‟ajuntament donés un pas
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endavant i en aquest tema, en aquest punt, hagués sumat algun punt al respecte
sobre compromisos de l‟emergència energètica.
A més, demana que ja que es comença a treballar i es comenci a treballar des de ja
l‟agenda social municipal, com es concreta, si això es concreta ara en nou pacte
local, si això anirà al Consell de Ciutat, quins mecanismes hi ha establerts, perquè
des de el nostre grups ens interessa moltíssim participar-hi per ajudar a definir la
situació que pateix la nostra ciutat, els nostres veïns i veïnes, i cercar plegats les
millors solucions, basat en el debat, la transparència, el control i el seguiment de les
diferents mesures, per assegurar que no queda ningú amb necessitats sense
cobertura.
I un element, un comentari, jo no seré el únic grup que ho digui, el tema és el
control de compliment de les resolucions aprovades, jo crec que aquest tema ha
hagut diversos plens que ha sorgit en el debat entre els diferents grups municipals,
demanem compliment de resolucions aprovades a la Generalitat, doncs haurem de
fer el mateix amb el Ple municipal. Gràcies.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa a la moció número 21, de la creació d‟un registre de maltractadors
d‟animals autonòmic, votarem a favor, perquè votarem a favor qualsevol iniciativa
que treballi per aconseguir el total respecte dels drets dels animals i serà
benvinguda pel nostre grup municipal.
Però també compartim dubtes, com el company Christian de la CUP-Poble Actiu,
sobre aquest registre, si servirà, si no servirà, el control posterior, i també dubtes
que ha expressat el nostre company Coque d‟Esquerra Republicana, sobre la
protecció de dades, en aquest cas, que és un tema important, i sobre si després
continuarem fent actes a la ciutat de maltractament animal o això també assumirem
que hem de garantir-ho si estem defensant el respecte a la vida i a la vida dels
animals de companyia o de tots els animals en aquest cas.
Com diem sempre que parlem del tema dels animals, creiem que s‟ha de repensar
el model i sobretot incidim en l‟educació, respecte i la responsabilitat de les
persones que tenen aquests animals, no tant en la prohibició i sancions com és
habitual fer, sinó repensar aquest model, perquè ja hem vist que no arribem als
objectius fixats, que són aconseguir que es respectin les normes de civisme i que
es respectin els drets d‟aquests animals.
Només aquestes consideracions, però votarem a favor aquesta moció.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sobre la moción 23, en defensa de la Ley 24/2015, primero de todo,
agradecimiento a la gente de la PAH que está aquí, por su compromiso, por
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demostrarnos cada día que sí se puede, porque sí se puede. Como decía el
compañero Ivan Nieto, muchas veces la ciudadanía va por delante de las
administraciones y vosotros lo habéis demostrado, lo demostráis cada día, y eso es
un valor imprescindible en esta sociedad.
Es, en seis meses, la tercera moción sobre los temas de vivienda, sobre este tema,
sobre los desahucios, sobre la situación esta, esta enorme estafa en la cual han
abocado a muchísimas familias en este país. Una estafa que ha llevado a personas
al suicidio y a destrozar su vida de manera, digamos, absoluta para siempre, y
seguimos, digamos, haciendo mociones, llevamos seis meses con mociones y sin
dar unas soluciones que necesitan estas familias.
El otro día yo misma estaba hablando con una persona y me decía, no puedo, no
tengo más remedio que darle una patada a una puerta y meterme dentro, es que no
hay más remedio, y esto hay que reconocerlo, es una realidad que la vemos todos
los días en nuestros barrios, especialmente en los barrios de la zona norte, en la
cual yo vivo, y era una vecina justamente de allí que me estaba diciendo es que o
me meto dentro o no sé dónde voy a poder vivir. Pues habrá que dar una solución y
las administraciones tenemos la obligación de reconocer esta realidad y dar
soluciones.
Antes, en el punto anterior estábamos hablando de que el banco va a ceder pisos,
de que hay que arreglárselos, o sea, todavía hoy, después de la estafa que nos han
estado haciendo, están marcando las condiciones, pero esto qué es, si lo que
necesitamos es realmente solucionar la vida de la gente, dar soluciones efectivas,
entonces, por lo tanto, nosotros votaremos a favor de esta moción, porque
queremos soluciones.
Y, por favor, los que tenemos, los partidos políticos que tenemos representación,
tanto en el gobierno del Estado, como en el gobierno de la Generalitat, tenemos
que hacer todo lo posible, todo, porque es responsabilidad de todos el solucionar
este desastre humanitario y este desastre social que estamos viviendo desde hace
muchos años, demasiados años.
Todo mi apoyo a la PAH, todo nuestro apoyo, aquí estamos, y sí se puede, sí se
puede.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, vamos a ver, pues nosotros, en cuanto a la moción número 20 estamos
absolutamente a favor, como no puede ser de otra manera, facilitar la vida de las
personas que sufren cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de minusvalía
siempre es bueno, yo creo que nadie puede estar ausente a estar ahí pendientes
de lo que estas personas necesitan, sería por nuestra parte, como no puede ser de
otra manera, vamos, que tenemos que apoyarla porque es algo absolutamente
necesario. Yo conozco este tema porque tengo un familiar que sufre además este
problema y sé lo farragoso que es salir a la calle y lo difícil que es, por lo tanto, es
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algo que uno está concienciado, porque lo ha vivido en sus propias carnes, hay que
vivirlo para ver la problemática de estas personas que sufren esta enfermedad. Por
lo tanto, estamos absolutamente a favor.
En la segunda moción, también estamos a favor, teniendo en cuenta que además
hicimos una enmienda y se admitió toda, por lo tanto, agradecemos que hayan
tenido esa sensibilidad y, por lo tanto, estamos a favor. Pero sí, esto dicho un poco
en clave de humor, la moción, y esto raro que los partidos que suelen hablar con
este lenguaje no se hayan dado cuenta, porque dice aquí, esto lo digo en clave de
humor, maltratadores, hombre, maltratadores y maltratadoras, ya que se dicen
miembros y miembras, pues yo creo que aquí habría también que decir los
maltratadores y… o sólo hay maltratadores en clave de género ¿no? yo creo que,
por eso lo digo en clave de humor, me ha extrañado que los partidos que utilizan
mucho esta forma de hablar no hayan hecho, no hayan caído en esa cuestión. Por
tanto, votaremos a favor también, porque es algo que entendemos que está bien.
La moción 22, pues también la vamos a votar a favor, porque es verdad que el
Parlamento, el Parlament de Cataluña, se apresuró a hacer una Ley, en fin, a su
manera, rápido, contra lo que fue, pues bueno, toda esa respuesta de distribución
económica, emergencia social, pues esas cosas que se hacen a veces que no sé si
hay mucha voluntad de cumplirlas, pero la cuestión es que se hizo, y hay que hacer
un seguimiento para que se cumpla, por lo tanto, estar ahí pendientes, lo mismo
que ustedes dicen de este Pleno, pues los de Esquerra Republicana, porque son
los que han hecho alusión a ese tema, pues creo que tienen ustedes razón cuando
dicen que en este Pleno a veces hay que hacer un seguimiento de las mociones
para que no se queden en “stand by” indefinidamente, entendemos que hay que
hacer lo mismo con el Parlamento de Cataluña, porque nos da la sensación de que
algunas cosas se aprueban allí, sin mucha voluntad de cumplirlas, simplemente
como una medida que está muy bien, que socialmente viste mucho, pero que al
final la voluntad es mínima, estamos en otras, estamos en otras ahí, y hay que estar
en estas, porque son realmente lo que quieren los catalanes y las catalanas, que se
defienda, pues lo que es todo lo que es la justicia social, la emergencia social, por
supuesto. Por tanto, la votaremos a favor.
Y en cuanto a la 23, pues exactamente igual, más de lo mismo, sí es verdad que a
veces es recurrente que en vísperas, yo no quiero achacarlo a que esto haya sido,
puede ser fruto de la casualidad, es vísperas de que estamos ya en un proceso
prácticamente electoral, que se traigan mociones de este tipo siempre hablando de
emergencia social, pobreza energética y demás, pero en cualquier caso, nunca es
tarde o nunca está mal si la dicha es buena, es importante que insistamos en estas
políticas, porque creo que es absolutamente necesario.
Y bueno, una cosa, y quiero decirlo también esto, sin ninguna acritud, Sr. Christian
de la CUP, yo le agradezco la intervención, se la agradezco aunque en el fondo me
ha dejado preocupado, porque le ha dado usted palos al PP y al PSOE y a nosotros
no nos ha dado ninguno, estamos acostumbrados a que en redes sociales a
nosotros nos califiquen también en ese lado, y en cualquier caso, yo pienso, raro
¿estaremos haciéndolo bien? ¿en qué nos estamos equivocando, que no nos dan
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palos por este lado? Lo digo esto, también en clave de humor, porque es cierto lo
que usted decía y suscribo bastante de lo que ha dicho, suscribo bastante, que creo
que las cosas además de proponerlas, hay que creérselas y demás.
Y bueno, nada más que decir, creo que son cuatro mociones, que las cuatro son
mociones que abundan en problemas de verdad de la ciudadanía, y a pesar de que
nos empeñamos en traer a los Plenos cosas que no son intrínsecamente de la
propia ciudad, pero de vez en cuando yo creo que es de justicia, como lo son estas
cuatro mociones, hay que traerlas a cualquier foro para debatirlas. Las cuatro las
aprobamos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Bé, respecte de la número 20, la moció de “No puc esperar”, jo crec que...i a més el
to unànime de tots els grups, jo crec que s‟ha d‟agrair i així segurament ens ho
faran arribar, doncs l‟Associació promotora tant de la moció, però sobretot de la
iniciativa i en definitiva d‟un bon servei i que a més si n‟hi ha un membre d‟aquest
Consistori, doncs que ho pot explicar, no en primera persona, però pràcticament,
doncs això, doncs jo crec que acaba de certificar la utilitat de la moció adoptada
avui.
Respecte de la 21, relatiu..., si em permet també seguir amb la broma que vostè
encetava Sr. García, li podem dir de persones maltractadores, i això des d‟un punt
de vista de gènere és més neutre, és més neutre no, és neutre total. Però igual,
plena unanimitat, a veure, nosaltres també compartim alguns dubtes, no obstant,
les reserves, sobretot de caràcter jurídic, també s‟ha consultat la moció i en
principi..., precisament no hem incorporat les protectores, perquè aquí sí que podria
haver-hi algun tipus de xoc de caràcter jurídic i, per tant, no hem incorporat la
possibilitat que accedissin, per tant, bé, però no obstant, no deixa de ser una
proposta i a més en una administració que no és aquesta, per tant, en tot cas, si
prosperés en aquest estadi, doncs ja veuríem.
I, per últim, de manera molt breu, la moció número 22, tot i que s‟ha aprovat també,
doncs bé, alguns comentaris molt breus, però..., Sra. Esplugas, jo ja puc entendre,
yo ya puedo entender que usted se pierda con las ayudas de los mayores de 45,
52, 55, la verdad es que francamente el PP ahí tiene una nebulosa, pero sí que
hacemos una mención, la crisis… y de hecho el primer párrafo de la moción habla
de que la crisis se inicia en el año 2008.
Pero es igual, dejando de lado todo eso, simplemente volver a reiterar o añadir
algunos de los aspectos que antes comentaba y por eso, creo que también era
usted o, en fin, al portavoz o la portavoz que lo recordase ¿por qué traemos esta
moción justo un mes y medio después del Pleno en el Parlament de los pasado
días 9 y 10 de marzo? Pues precisamente por la trascendencia de los acuerdos,
una trascendencia que antes apuntaba algunos acuerdos, pero que puedo seguir,
dotar de 10 millones extras para el Pla de Barris, un Pla de Barris que, por cierto,
pues últimamente está bastante desaparecido, o 10 millones más para crear parque
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público de vivienda, reforzar las USEES, les Unitats de Suport a l‟Educació
Especial, recuperar ajudes de transport escolar, recuperar la sisena hora i reduir
ratis en aquelles escoles en zones especialment desafavorides, i podria continuar
amb unes quantes més, precisament per tot això. Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Bé, en primer lloc volia agrair al Sr. Christian Giménez de la CUP, les votacions en
les mocions anteriors, perquè ha tingut un to constructiu i, fins i tot, raonable i
propositiu, de cop i volta arriba aquesta moció i ens diu que estem en campanya
electoral, miri, no estem en campanya electoral, estamos en tiempo de descuento y
¿sabe por qué? Porque el día 29 es el viernes y es el último Consejo de Ministros
donde el PP, que además ya lo ha anunciado, probablemente presente el recurso, y
nosotros consideramos que este era un tema capital, como otros grupos han
explicitado. En todo caso, ustedes en otros ayuntamientos, pues esta semana han
presentado mociones muy variopintas, también interesantes, pero variopintas,
nosotros pensamos que este sí es un problema de primera magnitud y por eso lo
hemos presentado.
Los desahucios no se paran con buenas palabras, ni con gestos, ni con mítines, los
desahucios se paran cada día, trabajando con la gente, y evitando situaciones que
muy bien han descrito aquí algunos grupos. Los cambios radiales no son de
“samarreta”, Sr. Giménez, y supongo que ya lo sabe, hoy le agradezco que no se
haya puesto la “samarreta” verde, porque otras veces nos ha regalado usted una
posición aquí en el Pleno como mínimo curiosa, porque luego yo en los desahucios,
en los pocos que hubo antes de las elecciones, yo no lo vi. Los valores no se
regalan, los valores son intrínsecos y usted habitualmente viene aquí a darnos
lecciones y a ponerse por encima del bien y del mal, y encima nos pregunta si
estamos enfermos, no sé, hágaselo mirar.
Mire, ofende a la inteligencia de la gente que ha votado a otras opciones políticas,
desde el respeto, usted solamente habla de máquina de poder, el poder, tal,
nosotros tenemos la razón, los demás, oiga, mire, los ciudadanos dan y quitan
razones. Y en todo caso, esta semana hemos hecho un acuerdo con el grupo
parlamentario socialista, la PAH de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, para
defender esta cuestión.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, finalitzem aquestes…les mocions del PSC, passarem a les mocions de
ciutadans. Sra. Secretària.
S’escolta parlar una persona del públic sense micròfon.
A ver, no, perdone, ahora no puede usted intervenir, si se quiere sentar, no, no, que
ahora no puede intervenir. Sra. Secretaria.
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Un moment, perdó, perdó Sra. Secretaria, un moment, un moment, a veure, ningú
no m‟havia demanat paraula, d‟acord, hi ha petició per diferents regidors d‟un segon
torn. Sr. Jiménez.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, bueno, en referencia a un comentario que ha hecho la Sra. Sonia Esplugas,
bueno, yo entiendo que desde el Partido Popular ni se entienda, ni se sepa, lo que
hay detrás de un acuerdo político, porque se ha visto claro que es que ni están
dispuestos a hacerlo, eso ha quedado claro.
Después dejar claro, bueno, a partir de ahora ya le digo que me puede usted llamar
como quiera, mi sueldo es por la responsabilidad que tengo en el gobierno, que
precisamente es el mismo que tiene usted como portavoza, exactamente el mismo
sueldo que tiene usted como portavoza, y yo sí que voy a cambiar un poquito…,
portavoz, perdona, y sí que voy a cambiar un poquito el mensaje de Convergència y
de Esquerra y no voy a decir que España nos roba, sino que voy a decir que el PP
nos roba, y el PP nos roba, como ha quedado demostrado en toda la costa de
Levante, como ha quedado demostrado en los papeles de Panamá, y que usted me
venga aquí a dar lecciones de ética al resto de grupos, me parece cuanto menos
curioso.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, en primer lloc no hem fet esment a Ciutadans perquè no governa, està clar, no
governa cap administració de les esmentades, llavors no tenia gaire sentit.
Bé, en relació, no entraré, de veritat, no entraré, perquè jo aquí sóc un manat, jo
aquí no parlo mai com a persona individual, jo aquí parlo per un grup de persones
que en un moment determinat em van oferir la possibilitat, m‟ho vaig estar rumiant
durant força temps, tot i que va ser tot bastant ràpid, i vaig decidir fer aquest pas,
però jo aquí no parlo com a persona individual, jo li dedico unes hores a això, de la
meva vida, unes hores, però jo quan vinc aquí parlo normalment amb argumentaris
de gent que va molt més enllà del que jo penso. Normalment els argumentaris que
llegeixo no els escric jo i no passa res i a mi no em fa vergonya dir-ho, els escriu
gent que porta anys militant a tot allò que se li acostuma a omplir la boca al
responsable del Partit Socialista en aquests temes. Quan vostè parla de, vosaltres
aproveu, no, no, no, no s‟equivoqui, la CUP-Poble Actiu de l'Hospitalet només es
presenta a les eleccions municipals de l'Hospitalet de Llobregat, és totalment
autònoma, té una assemblea autònoma, i només es presenta a les municipals
d‟aquest municipi, només es presenta a les municipals d‟aquest municipi.
I en relació a les samarretes, bé, igual que jo no li diré mai quina camisa s‟ha de
posar, si s‟ha de posar corbata o no, crec que és bastant de mal gust que vostè em
digui a mi o a nosaltres en aquest cas, quines samarretes ens posem, nosaltres
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sabem perquè ens posem les samarretes que ens posem, avui és un dia molt
important per a vuit veïnes i per tot un col·lectiu d‟Esplugues de Llobregat, que fa
molts anys que lluiten contra l‟especulació a la Serra de Collserola i al Baix
Llobregat en general, i ens posem la samarreta de “muts i a la gàbia”, avui, per
reivindicar el fet que no entrin a la presó.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, intentaré ser breu. Aquí venim a fer política i, per tant, vull dir, que cadascú faci
el seu discurs polític, aquí tothom està fent el mateix, per tant, m‟”asombra” que la
gent, uns i d‟altres, es tirin aquestes pulles en aquest tema. Venim a fer política,
d‟una manera o d‟una altra, alguns la fan en format míting, els altres la fan en un
altre format, i cadascú fa la seva.
Jo sí que li volia recalcar una cosa, Sra. Esplugas, perquè no sé què venia a
“cuento” de parlar que Espanya ens roba, el Puigdemont no sé què, s‟ha pujat el
sou i tal, no sé, pot ser veritat, però clar, a mi el que em fa vergonya, bé, me‟n fa
poca, perquè com que Espanya no és el meu país conceptualment parlant, amb el
que no em sento massa implicat, tenir un President del Govern, en funcions, o no
sé en què, tampoc sé si els altres quatre anys ha estat en funcions, que cobra per
ser President del Govern de l‟Estat Espanyol, perquè clar, ja sé que per vostès això
és una regió d‟Espanya i és una cosa petiteta, petiteta, però clar, la intel·lequia més
gran del món és l‟Estat Espanyol i en aquests moments, després de tota la jota que
ens han dit quan no governàvem i deixàvem de governar, i que vam encaixar amb
tota la dignitat del món. Ara no em molestaré en dir-los el que penso i sento
d‟Espanya, de l‟Estat Espanyol i del Partit Popular, respecte, no a vostè, perquè li
tinc molt d‟apreci, respecte a un senyor que no sé cóm encara ha pogut governar
aquests país, perquè sí que va guanyar les eleccions lícitament i, per tant, es va
guanyar el dret a poder governar, però una cosa és guanyar-se el dret d‟un partit i
l‟altre cosa és posar aquella persona, que no sé què està fent i que em vinguin a mi
a dir si Espanya em roba o no em roba.
Miri, dediquem-nos a l'Hospitalet, seguim endavant, jo intento sempre ser molt
educat, intento ser positiu en totes les coses, però quan em toquen la fibra, salto i
llavors els hi recordo tots els greuges, per cada una que en fa el govern català,
vostès en fan trenta-una.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, yo, para que no vuelva a mentir o a hacer el ridículo, nadie de Junts pel Sí dice
eso de España nos roba, ni nadie de Esquerra, verá, quien nos roba es el Sr.
Montoro cuando hace un reparto del déficit injusto, cuando nos presta nuestro
propio dinero y nos pide intereses, quien nos roba es el Sr. Aznar, quien nos roba
es el ministro Soria, que en vez de irse a Ítaca se va a Panamá o se va a las
Bahamas o se va a la Isla de Jersey. Nos roba también Pujol, pero es que si quiere,
yo no voy a hacer la lista, porque me quiero ir a casa pronto también y quiero que
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acabemos todos y creo que el público también, si quiere empezamos a hablar del
grupo municipal del PP en Valencia, de la Sra. Barberá, del Sr. Correa, entonces,
podríamos estar aquí toda la tarde hablando de quién nos roba de verdad, que en
este caso es el PP. Muchas gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, vamos por partes. Al Sr. Monrós, dir-li que, a veure, la diferència entre el Sr.
Rajoy i el Sr. Puigdemont és que al Sr. Rajoy l‟han votat com a President, com a
cap de llista per Madrid, per ser President del Govern, cosa que el Sr. Puigdemont
anava de número 4 o número 5 per Girona i ni tan sols la intenció de ser President
de la Generalitat, o sigui, que li ha vingut de “rebote”. I a sobre, si estan parlant
vostès de tot el tema de l‟emergència social, doncs clar, tampoc és massa adient
que en aquest moment tan crític, doncs que el President Puigdemont, que s‟ho ha
trobat, a sobre es pugi el sou. Per tant, jo crec que sí que hi ha diferències, sí que hi
ha diferències entre el Sr. Rajoy i el Sr. Puigdemont, està cobrant menys que el Sr.
Puigdemont, el Sr. Rajoy, ja li dic jo, ja li dic jo que el Sr. Rajoy està cobrant menys
que el Sr. Puigdemont.
Respecto al Sr. Christian, no, ara no em recordo, no...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Jorge García.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Jorge García, bueno, decirle que, evidentemente, el Partido Popular tiene casos de
corrupción, no nos vamos a enorgullecer, evidentemente este grupo municipal no
se enorgullece de esos casos, en cualquier caso no es un mal únicamente del
Partido Popular, es un mal de muchos partidos políticos, cada vez
desgraciadamente la mancha de aceite se extiende, en cualquier caso, permítame
que sea la justicia la que depure las responsabilidades y no usted se tome la justicia
por su mano, decidiendo si son o no culpables. Y, por tanto, sí que me reitero,
porque ustedes el discurso que llevan, la cantinela que llevan desde hace un
montón de años, es el España nos roba, pero a cambio, luego llegan, pues temas
sociales y votan en contra.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa, intento anar ràpid. Miri Sr. Christian Giménez, nosaltres
portem mocions perquè som un grup municipal que estem en aquest ajuntament i
tenim aquesta responsabilitat, vostè se la podria fer seva, perquè també ens
agradaria veure la seva o les que vostès col·lectivament decideixin portar-ne,
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perquè si fos per productivitat, segurament vostè el que li paguen les veïnes de
l'Hospitalet, en aquest sentit aquí no s‟ho guanya.
No pot venir aquí a acusar a tothom de mentir, de mentir i donar-nos lliçons de
moral, d‟ètica, com si vostè estigués per sobre del bé i del mal, no, miri, vostè no
està per sobre del bé i del mal, i quan vostè estava fent d‟altres coses, les que vostè
considerés, en aquesta ciutat ja s‟estava treballant, ciutadans, ciutadanes,
associacions, a l‟ajuntament el govern, el que fos, o govern o oposició, allà estàvem
treballant, o sigui, no hem estat esperant a què vostè arribi aquí per explicar-nos
què hem de fer. Aquesta ciutat fa molts anys que tira endavant, fa molts anys que
treballa per tenir un nom, per tenir uns drets, perquè la seva gent visqui amb millor
qualitat, i crec que fins i tot vostè hauria de reconèixer que la gent avui està molt
millor col·lectivament del que estava fa vint-i-cinc o fa trenta anys, crec que fins i tot
vostè això ho podria reconèixer.
Nosaltres, com a govern municipal tenim obligacions i tant, vostè també, i vostè, i jo
em dirigeixo a vostè, perquè és el que està aquí, si després el que jo li dic vostè ho
vol socialitzar, faci el que més li convingui. Però miri, a nosaltres no ens fa falta una
campanya electoral per portar mocions i, evidentment, no portem mocions que
obliguen al govern municipal, perquè el govern municipal fa la feina que considera
que ha de fer, vostès, vostè, és el que hauria de portar mocions perquè ens obliguin
a fer coses, però suposo que està massa ocupat amb d‟altres temes.
Per tant, miri, el mal gust o el bon gust, això evidentment és una cosa que cadascú
té el seu, però vostè habitualment té el mal gust, sol o col·lectivament, d‟insultar al
govern sistemàticament.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver, s‟ha acabat aquest punt, passem a les mocions de Ciutadans.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 20, 21, 22 i 23;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 20.-

D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA “NO PUC ESPERAR”.

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:

Atés que aquesta campanya pretén fer més fàcil el dia a dia de les persones que
necessiten utilitzar un bany de forma urgent, per un problema mèdic no contagiós.
Els destinataris d‟aquesta iniciativa són pacients de malalties inflamatòries
intestinals (malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa), pacients ostomitzats o
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colectomitzats, pacients intervinguts de càncer de recte i d‟altres que els metges
col·laboradors considerin adient incloure.
Atès que s‟estima que a Catalunya hi han entre 25000 i 30000 persones afectades
de malalties inflamatòries intestinals i que sovint un dels problemes que més
angoixa i preocupa a aquests pacients és la necessitat contínua, i de vegades
imprevisible, d‟anar al lavabo. Igualment moltes d‟aquestes persones veuen
minvada la seva qualitat de vida per aquesta situació, ja que els costa sortir de casa
o fer vida social per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari.
Atès el caràcter totalment inclusiu de la campanya, que tot i ser impulsada
originàriament per l‟Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya
(ACCU Catalunya) s‟han anat incorporant d‟altres entitats i que compta amb el
suport del Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut, de l‟ICS i de les
dues societats cientìfiques de la matèria: Societat Catalana de Digestologia i
GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa).
Atès que és l‟Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya l‟entitat
que emet les targetes que identifiquen els i les pacients beneficiaris del projecte,
però en tot cas són els metges i metgesses de les unitats de EII i els serveis
d‟aparell digestiu (entre d‟altres de l‟Hospital Universitari de Bellvitge), els
encarregats de lliurar-les d‟acord amb criteris exclusivament mèdics i que el seu
lliurament i utilització és totalment gratuït.
Atès que es tracta d‟un projecte amb presència i implantació a diverses ciutats
catalanes i que compta amb ampli suport tant associatiu com facultatiu però que
encara cal continuar ampliant i enfortint la xarxa d‟equipaments i establiments
adherits.
Per tot l‟anterior, el Grup Municipal del PSC-CP proposa al Ple de l‟Ajuntament
l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Adherir el nostre Ajuntament a la campanya “No puc esperar” incorporant
tot un seguit de dependències i instal·lacions municipals que seran identificats amb
l‟adhesiu de la campanya i seran inclosos tant a la web de la campanya com a l‟App
a disposició de les persones beneficiàries de la targeta.
SEGON.- Col·laborar en totes les iniciatives que permetin sensibilitzar a la població
al respecte d‟aquestes malalties i en particular en el dia Mundial de la Malaltia
Inflamatòria Intestinal.
TERCER.- Facilitar i impulsar contactes entre l‟ACCU Catalunya i la resta d‟entitats
promotores amb les associacions de comerciants de la nostra ciutat per tal de
promoure la incorporació dels seus associats i associades a la campanya.
QUART.- Donar trasllat d‟aquesta moció a l‟Institut Català de la Salut, a l‟Associació
de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), a
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l‟Associació per la Incontinència Anal (ASIA) i l‟Associació Catalana d‟ostomitzats
(ACO).
MOCIÓ 21.- PER A LA CREACIÓ D’UN REGISTRE DE MALTRACTADORS
D’ANIMALS AUTONÒMIC.
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:

Una societat inclusiva és aquella que tracta als seus membres en igualtat de
condicions, drets i oportunitats; valors actualment necessaris per al
desenvolupament d‟una comunitat. La realitat dels nostres barris reflecteix la
diversitat que permet la coexistència de persones, animals i plantes.
La protecció i cura dels animals que conviuen amb nosaltres és un dels principis
que vénen instaurant-se a la nostra societat per a combatre la indefensió dels
mateixos davant de casos de maltractament o abandonament. El passat octubre, el
ple municipal va aprovar la moció per declarar l‟Hospitalet del Llobregat municipi
amic dels animals i respectuós amb els seus drets.
Les lleis existeixen per a que la convivència en societat pugui ser pacífica i
harmònica. Tots estem obligats a respectar-les i la majoria dels ciutadans està
d‟acord en fer-ho, però de vegades, no s‟ajusten a les necessitats que la societat
demana. Les administracions fan doncs l‟esforç d‟ajustar les normes a les peticions
d‟una societat canviant.
Actualment, condemnem tot tipus de violència, maltractament i odi. Condemnem
entre d‟altres, la violència de gènere, el maltractament infantil, la xenofòbia, la
transfòbia i també el maltractament animal.
El Codi Penal recull a l‟article 337.1: “Será castigado con la pena de tres meses y
un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años
para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales
y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate
injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o
sometiéndole a explotación sexual, a
a) un animal doméstico o amansado,
b) un animal de los que habitualmente están domesticados,
c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o
d) cualquier animal que no viva en estado salvaje.”
Entenent el delicte de maltractament animal injustificat com aquell acte de violència
que causa dolor o patiment a l‟animal, tant per comissió de l‟agressió com per
omissió d‟auxili.
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Per tot l‟anterior, el Grup Municipal del PSC-CP proposa al Ple de l‟Ajuntament
l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- INSTAR al Govern de la Generalitat a crear, en el marc dels expedients
administratius sancionadors per infraccions al Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d‟abril, de protecció dels animals; un Registre d‟infractors al que consti la seva
identitat i la infracció sancionada, per tal de valorar la proporcionalitat de la sanció a
imposar al marc de l‟article 46.2 de l‟esmentada norma. Atesa la gravetat de les
conductes agressives envers els animals i la creixent sensibilitat social davant
d‟aquestes actituds, el Registre disposarà d‟una secció que recollirà les dades
identificatives dels sancionats per maltractament d‟animals. A aquest Registre
tindran accés els òrgans judicials, les forces i cossos de seguretat, els òrgans de les
Administracions Públiques amb competències en la matèria per a la tramitació de
procediments per a la resolució dels quals sigui necessari el coneixement de les
dades incloses en el mateix i la resta de persones i d‟entitats que disposi la norma
d‟establiment del registre.
SEGON.- Donar trasllat al Departament de la Generalitat amb competències sobre
animals , al Col·legi de Veterinaris de Catalunya, a les associacions animalistes de
la ciutat, a la protectora Olescan, a GEVHA (Grupo para el Estudio de la Violencia
Hacia Humanos y Animales), a l‟Associació Animalista Libera i als grups municipals
i regidors no adscrits de l‟Ajuntament.

MOCIÓ 22.- SOBRE EL SEGUIMENT DE LES MESURES ACORDADES AL
PLE SOBRE LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA SOCIAL, LA REACTIVACIÓ
ECONÒMICA, LA GESTIÓ PÚBLICA I LA NECESSITAT D'UNA RESPOSTA
INSTITUCIONAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; 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‟ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez, assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS que des de l'any 2008, el nostre país pateix una crisi econòmica que ha
impactat, i ho continua fent, de manera dramàtica en milers de catalans i catalanes.
ATÈS que en aquests moments més d‟un milió i mig de catalans i catalanes es
troben en risc de pobresa, i d‟aquests 465.200 tenen una privació material severa,
és a dir, que no poden pagar les factures domèstiques, mantenir la llar calenta o
menjar proteïna de manera regular.
ATÈS que l'atur es situa al 17,7% de la població activa, i en set anys s'ha vist
triplicat l'atur de llarga durada, i la taxa de risc de pobresa se situa en el 20,9%.
ATÈS que el Govern de la Generalitat ha reduït la inversió en serveis socials,
passant del 7,8% al 6,8% del pressupost global de la Generalitat.
ATÈS, que els ajuntaments, com a governs de proximitat, hem apostat clarament i
de manera ferma, per la defensa dels drets socials i de la igualtat d'oportunitats,
assumint, malgrat no tenir les competències, un alt percentatge de la despesa
extraordinària generada per la crisi.
ATÈS que per tot això, el passat 9 i 10 de març va celebrar-se al Parlament de
Catalunya un ple monogràfic per debatre, analitzar, i aprovar mesures concretes per
fer front a les situacions de pobresa, desigualtats, i vulnerabilitats que pateixen cada
vegada més ciutadans i ciutadanes que viuen als municipis de Catalunya.
Cal que el Govern de la Generalitat presenti urgentment un projecte de
pressupostos, per saber quants recursos pensa dedicar a les urgències socials i a
revertir les retallades de drets i serveis públics que ha practicat durant els darrers
anys.
Cal establir una agenda social municipal, basada en el debat, control, seguiment i
verificació permanent a nivell de l‟afectació al nostre municipi de l‟evolució de les
mesures aprovades en al ple del Parlament de Catalunya de Debat general sobre la
situació d‟emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la
necessitat d‟una resposta institucional (tram. 255-00001/11), per assegurar que no
queda ni una sola necessitat social per atendre i que es fa el control de compliment
de les resolucions aprovades.
ATÈS que des del Grup Municipal Socialista, creiem que les necessitats dels i les
ciutadanes i, per tant, les polítiques socials que garanteixen els drets de ciutadania
han de posar-se al centre de l'agenda política, proposem al Ple de l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet els acords següents:
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat, diàleg i negociació amb el món local i
els agents socials per acordar les polítiques i els recursos, a mig i llarg termini, que
garanteixin les necessitats bàsiques de les persones més desfavorides, alhora que
es promoguin accions preventives, de promoció de l'autonomia i oportunitats de les
persones.
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SEGON.- Exigir al Govern de la Generalitat que adeqüi el pressupost a les
necessitats reals del país per donar compliment real als drets bàsics, subjectius i
universals dels i les catalanes.
TERCER.- Demanar al Govern de la Generalitat que col·labori i cooperi amb les
administracions locals, davant les entitats de crèdit i les empreses
subministradores, per aconseguir una implementació real, eficaç, eficient i efectiva
de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de
l'habitatge i la pobresa energètica.
QUART.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que reconegui i liquidi el deute contret
amb les administracions locals i les entitats del tercer sector social.
CINQUÈ. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya i als seus grups
parlamentaris, al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, a l‟Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula d‟entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya, i a les entitats socials del municipi que treballen per a
les persones que necessiten ajudes socials per poder viure amb dignitat.
MOCIÓ 23.- DE DEFENSA DE LA LLEI 24/2015, DE 29 DE JULIOL, DE
MESURES URGENTS PER AFRONTAR LA EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE
L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA.
L‟actual marc legislatiu a Catalunya en matèria de mesures urgents per afrontar els
problemes d‟exclusió residencial i de pobresa energètica és la Llei 24/2015, de 29
de juliol, publicada en el DOGC núm.6928 de data 5 d‟agost de 2015.
Es tracta d‟una llei que respon a la situació d‟emergència social derivada dels
efectes de la profunda crisi econòmica dels darrers anys i que ha tingut un efecte
devastador sobre la població de tot l‟Estat espanyol, i de manera molt particular,
sobre Catalunya, on ara ja fa vuit mesos, hi havia 95.000 llars amb tots els seus
membres a l‟atur.
De tots és conegut que aquesta situació de forta precarietat econòmica que
pateixen moltes famílies s‟ha traduït en un problema social que ha superat
qualsevol de les previsions i que comporta que moltes famílies es trobin sense
solució habitacional i sense poder cobrir les seves necessitats més bàsiques.
Transcorreguts quasi bé nou anys des de l‟esclat de l‟anomenada bombolla
immobiliària, i després de centenars de milers d‟execucions hipotecàries a tot l‟estat
espanyol, l‟escenari actual és el d‟un gran nombre de persones afectades que ha
canviat radicalment les necessitats socials, que ha generat un important increment
en la demanda de serveis públics, que s‟ha traduït en un important i descontrolat
increment de la precarietat residencial de ciutadans empesos a ocupar d‟habitatges
buits i que lògicament comporta un necessari canvi en la orientació de les polítiques
públiques en matèria d‟habitatge social i lluita contra la pobresa energètica.
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És en aquest context que s‟aprovà la Llei 24/2015, fruït d‟una ILP que fou
promoguda per la Plataforma d‟Afectats per la Hipoteca, l‟Aliança contra la Pobresa
Energètica i L‟Observatori DESC.
La llei és doncs, l‟instrument més important amb el que compten les administracions
públiques de Catalunya per a garantir la protecció de les persones que no poden fer
front al pagament de les seves hipoteques, quotes de lloguer del seu domicili
habitual o al cost dels subministraments bàsics d‟aigua i energia.
La Llei 24/2015 és cabdal per a l‟establiment de mesures contra el
sobreendeutament derivades de deutes relacionats amb l‟habitatge habitual.
Estableix mecanismes per a trobar solucions extrajudicials davant d‟aquestes
situacions i garanteix l‟obligatorietat d‟oferir un lloguer social, per part dels grans
tenidors d‟habitatge, abans de la interposició de qualsevol demanda judicial per
impagament de la hipoteca o del lloguer. En definitiva, es tracta d‟una llei que
pretén la protecció de les persones afectades per sobre dels interessos mercantils
dels grans tenidors d‟habitatge, sota l‟empara de la funció social que ha de tenir de
manera preferent l‟habitatge, d‟altra banda, explícitament reconeguda amb
anterioritat a la Llei 18/2007 pel Dret a l‟Habitatge.
En una nova mostra del seu marcat caràcter social, la pròpia Llei 24/2015 també
fixa els llindars de les rendes que s‟han d‟aplicar en els lloguer socials en funció del
nivell d‟ingressos de la unitat familiar, així com la possibilitat de que l‟Administració
pugui resoldre la cessió obligatòria temporal d‟habitatges en determinats casos
d‟emergència i exclusió residencial.
Per últim, i no menys important, la Llei 24/2015, incorpora mesures concretes per a
evitar la pobresa energètica dotant a les administracions públiques d‟un marc legal
per a impedir el tall de subministrament en casos de famílies amb manca de
recursos econòmics o en situació d‟exclusió residencial.
Cal dir que en aquests moments, arrel de la recent sentència del Tribunal
Constitucional que declara parcialment nul, el Decret Llei 6/2013 de 23 de
desembre que modificava la Llei 22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de
Catalunya, per invasió de competències exclusives de l‟Estat, i atenent a que
aquest Decret Llei anul·lat constituïa la principal eina legal en la lluita contra la
pobresa energètica, la Llei 24/2015 és encara molt més important.
Paga la pena recordar que el referit Decret Llei 6/2013, que ha anul·lat parcialment
el Tribunal Constitucional, pretenia donar resposta a la situació d‟extrema
vulnerabilitat en què s‟hi trobaven moltes famílies víctimes de la crisi econòmica, i
constituïa una resposta normativa a una realitat que ja havia avançat el Síndic de
Greuges de Catalunya en el seu “Informe sobre Pobresa Energètica a Catalunya”
d‟octubre de 2013:
Punt 5.a.
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“Promoure, de manera immediata, les mesures necessàries – incloses les
normatives, si cal – per tal que les empreses subministradores d’energia i aigua
potable no interrompin el subministrament per impagament si no tenen un informe
dels serveis socials bàsics i si la unitat familiar rep uns ingressos inferiors al salari
mínim interprofessional o es troba en una situació econòmica d’estat de necessitat.”
Malgrat tot això dit, i a pesar dels entrebancs normatius que envolten els problemes
de pobresa energètica i exclusió residencial, l‟Ajuntament de L‟Hospitalet ha
continuat treballant posant l‟accent en la suspensió dels desnonaments de famílies
vulnerables, en polítiques de concertació amb determinades entitats bancàries per a
la cessió temporal i voluntària d‟habitatges per a posar-los al servei de la Mesa
Social d‟Habitatge i en la implementació de mesures, també disciplinàries i
sancionadores, per a la mobilització del parc residencial permanentment desocupat
en poder dels grans tenidors d‟habitatge, tot sense perjudici del catàleg de serveis
que es ve desenvolupant i dels diferents plans d‟ajuts entre els que destaquen els
ajuts al lloguer i a la rehabilitació d‟habitatges que es gestionen a través l‟Oficina
Municipal d‟Habitatge. En la mateixa línia de lluita contra les situacions de
vulnerabilitat, l‟Ajuntament, mitjançant l‟acció dels Serveis Socials municipals,
treballa i gestiona un fons econòmic de 800.000 €, enquadrats en un projecte
metropolità de lluita contra la pobresa energètica, que es destinen precisament a
evitar que cap llar es pugui quedar sense els subministraments bàsics d‟aigua i
energia.
En definitiva, resulta evident que l‟esforç de les administracions públiques ha d‟anar
acompanyat d‟un marc legal que permeti aprofundir en aquests tipus de polítiques
públiques de lluita contra la pobresa energètica, així com en les accions
necessàries per a combatre l‟especulació immobiliària i aquelles altres destinades a
la recuperació i activació del parc residencial desocupat dels grans tenidors
d‟habitatge. Aquest marc legal que cal protegir és la Llei 24/2015 de 29 de juliol.
En conseqüència,
ATÈS que el Ministeri d‟Hisenda va notificar a la Generalitat, en data 7 d‟octubre de
2015, la seva voluntat de recórrer davant el tribunal Constitucional la Llei 24/2015
de mesures urgents per afrontar emergències habitacionals i pobresa energètica,
ATÈS que el govern de l‟Estat disposa de nou mesos per a fer efectiva la seva
amenaça de recórrer dita llei davant del tribunal Constitucional, i aquest termini
s‟exhaureix el present mes d‟abril de 2016,
ATÈS que el 26 de novembre de 2015, es va publicar al BOE (núm.283, Secció III,
pàg 111825, la Resolució de 30 d‟octubre de la Secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local per la qual es publica l‟acord de la Subcomissió de Seguiment
Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral GeneralitatEstat en relació amb la Llei de Catalunya 24/2015, de 29 de juliol, de mesures
urgents per afrontar la emergència en l‟àmbit de l‟habitatge i la pobresa energètica,
ATÈS que la referida Subcomissió va acordar, en la reunió celebrada en data 13
d‟octubre de 2015:
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“Primer:
Iniciar negociacions per a resoldre les discrepàncies competencials suscitades en
relació als articles 2, 3, 4, 5, 6 i 7, així com la disposició addicional, la disposició
transitòria segona i les disposicions finals segona, tercera i cinquena de la Llei
24/2015 de 29 de juliol...
Segon:
Designar un grup de treball per a proposar a la Subcomissió la solució que
procedeixi.
Tercer:
Comunicar l’acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l’article 33.2 de
la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional...”
Per tot l‟anterior, el Grup Municipal del PSC-CP proposa al Ple de l‟Ajuntament
l‟adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat el punt PRIMER que literalment diu:
PRIMER.- Mantenir les polítiques públiques municipals que s‟estan duent a
terme per a combatre la pobresa energètica i la exclusió residencial a la ciutat,
tot sense perjudici de les accions que contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol,
pugui emprendre el govern de l‟Estat.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
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SEGON.- Instar a l‟actual Govern en funcions de l‟Estat a no recórrer, davant el
Tribunal Constitucional la Llei 24/2015, de 29 de juliol, atès que la mateixa és el
marc legal vigent per a garantir les mesures necessàries en la lluita contra la
pobresa energètica i la exclusió residencial.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Instar al futur Govern de l‟Estat, en el cas que l‟actual Govern en
funcions recorri la Llei 24/2015 davant el Tribunal Constitucional, a retirar
l‟esmentat recurs a fi de que la Llei recuperi la seva plena executivitat.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Donar compte del present acord al Govern de la Generalitat de
Catalunya, a la Federació d‟Associacions de Veïns de L‟Hospitalet, així com a
les diferents Plataformes d‟Afectats per la Hipoteca amb seu a L‟Hospitalet de
Llobregat.
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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 24 i 25, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Ciutadans, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, en principio tenemos... la moción primera que presentamos es una moción
que dice para instaurar un debate anual sobre el estado de ciudad.
Visto que en los últimos años la Alcaldesa realiza anualmente la conferencia “L‟H
suma 12”, donde presenta los ejes estratégicos que marcan la acción de gobierno
municipal, sin debate en el Ayuntamiento, que expresión democrática de la
pluralidad de la ciudadanía de l‟Hospitalet de Llobregat, es por lo que pensamos
que la mejor herramienta que tenemos para hacer debates políticos, es el Pleno.
Y es por eso que proponemos que sea en este Pleno donde se haga un debate,
donde la Alcaldesa, el gobierno y la oposición, puedan contrastar opiniones en
cuánto a cuáles son las cosas que vamos a hacer, qué es lo que se ha hecho bien,
dónde nos hemos equivocado, tanto la oposición, como el gobierno, porque el
debate permite eso, permite interpelar, permite decir, oiga, pues ustedes en tal
fecha hicieron esta moción, pero luego al final no se cumplió, en tal fecha dijeron
esto o lo otro y no se ha hecho, nosotros tenemos este proyecto, tenemos el otro,
creemos que esto es criticable, que durante el año, pues no hemos sido capaces de
llevar adelante unos proyectos que incluso hemos podido articular entre todos.
En definitiva, creemos que ese es el mejor debate que pueda haber, el debate que
no se le hurta a la ciudadanía, y que tiene mecanismos de expresión más allá de
“L‟H suma 12”, de esas conferencias que nos cuestan un dineral, pues este Pleno
que es donde realmente está la auténtica soberanía de la propia ciudad de
Hospitalet. Por tanto, nuestra propuesta va en esa dirección, sin buscarle tres pies
al gato, se trata de un cierto control, obviamente, al gobierno, pero donde el
gobierno también puede explicar qué es lo que piensa y qué es lo que quiere hacer
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en el futuro o lo que ha hecho bien o mal, que ya se lo reprochará la oposición, en
la ciudad.
En cualquier caso, nosotros estamos satisfechos porque el partido del gobierno nos
ha hecho una consideración, que la vamos a aceptar, en la moción, es cambiar los
dos puntos que tenemos, porque substancialmente vienen a decir lo mismo, sin ser
tan farragosos, como ellos mismos indican cuando nos hacen la apreciación que
nos hacen. Es decir, cambiar el primer acuerdo donde, como ustedes tienen escrito
decía una cosa, y deberá decir lo siguiente: “PRIMERO.- establecer la celebración,
una vez al año, dentro del primer trimestre natural, de una sesión extraordinaria del
Pleno destinada a debatir el estado de la Ciudad. Este debate que será
monográfico, lo convocará la Alcaldia-Presidencia.” I en el segundo punto, también
substituirlo por este: “SEGUNDO.- La ordenación del debate de dicho Pleno
extraordinario, se consensuará en una reunión de la Junta de Portavoces
convocada a tal efecto.”
Estamos dispuestos a aceptarlo, aquí “in voce”, para que si es así, pues no tenga
mayor dificultad en salir adelante la moción. Entendemos que si han hecho esta
rectificación, es porque el propio partido del gobierno, que es el que la hace, tiene
interés en que salga adelante.
En cuanto a la otra moción, es una moción que me duele decirlo, pero ha habido
quien ha querido tergiversar la idea de la moción. Esta moción nace simplemente
con una idea, es defender la legalidad, no hablamos de lengua, no queremos
enfrentar una lengua con la otra, que a las dos lenguas que tenemos en Catalunya,
que son nuestras, que son propias, y que tenemos ese orgullo. Teniendo en cuenta
que además la que parece marginada aquí, en este caso, no sin intención, sino
porque se viene haciendo y yo no le veo mala intención a la cuestión, es
precisamente una lengua que nos debería enorgullecer, que la hablan casi 500
millones de personas, no tenemos porqué esconderla, hay que ponerla donde hay
que ponerla, en función de lo que dice la Ley.
Quiero recordar en este Pleno, que en el mes de noviembre aprobamos, con los
votos del PSC, de Ciudadanos y del PP, una moción para una declaración de
respeto a la legislación vigente, a las leyes en definitiva. Esta moción declaraba
solemnemente que esta Corporación se ajustaba al estricto marco legislativo
derivado de la aplicación de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de
Cataluña, no, no se nos olvida el Estatuto de Autonomía, que es también una Ley
nuestra propia. Y, por lo tanto, al de las leyes emanadas de los Parlamentos de
España y Cataluña, en el ámbito de las competencias que tengan atribuidas.
Qué es lo que está pasando, nosotros nos encontramos, y lo dice la Ley, que en el
artículo 56 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
que regula el idioma de las señales de tráfico que contengan indicaciones escritas,
y que textualmente dice: “ Las indicaciones escritas de las señales se expresarán al
menos en el idioma español oficial del Estado”. Es decir, esta referencia expresa a
la “lengua española oficial del Estado”, nos remite al artículo 3 de la Constitución
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Española, que establece: “El castellano es la lengua española oficial del Estado.
Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
Cuando esto se explica así y no se explica lo que hay detrás de esto, parece ser
que es un enfrentamiento entre las lenguas y no lo es, es simplemente hacer caso
de lo que dice la Ley. Por eso nos extraña, y las instituciones tienen, las primeras,
la obligación de que haga que se cumpla la Ley, las primeras son las instituciones,
porque si no difícilmente podremos aplicarlas cuando alguien las trasgreda, es
decir, en materia de sanciones.
En el artículo 138, para abundar más, del Reglamento General de Circulación, en el
que, en relación con el idioma de las señales de tráfico, se establece: “Las
indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización
de las vías públicas e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la
lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de
autonomía”. Mirad, es en las leyendas, no en todas, por ejemplo, sabemos que
tiene que estar homologada, hay una leyenda, por ejemplo, “Stop”, oiga, no vamos
a poner “alto”, porque es internacionalmente homologado, ni vamos a poner, y
también lo digo en clave de humor, para que el debate no sea muy tenso, “So”, no
lo vamos a poner, hay que poner “Stop”, y como dice “Stop”, pues eso está
absolutamente homologado.
Ahí voy a referirme, quiero decir, que no se trata de un problema de lenguas,
señoras y señores, he visto durante estos días como ha habido un debate muy
farragoso, muy penoso, donde se ha querido tachar a Ciudadanos, encasillarlo
como que solamente lo hacen enfrentando a la lengua, no señor, lo reitero por
enésima vez, nosotros estamos orgullosísimos de tener la lengua catalana como
propia, yo me enorgullezco cuando veo a mi nieta de cuatro años como habla el
catalán, lo habla bien y me da clases, porque yo soy un poco…, tengo que
admitirlo, lego en esta materia, y obviamente, pues me cuesta trabajo con la soltura
que ella lo hace, a mi eso me enorgullece.
Por lo tanto, que no se vea el debate por ahí, el debate va en que cualquier persona
que pueda y quiera trasgredir la Ley, sabiendo como sabe leer, porque no es tan
tonto como para no entender la señal que diga: “Àrea Blava” o “Área Azul”, o
“Càrrega” o “Descàrrega”, “Dies feiners”, “No dies feiners”, es la leyenda, pues va e
infringe sabiendo que luego va a hacer un recurso y se le va a perdonar la
denuncia, o la sanción, por qué, porque se va a quedar ahí, porque sabemos, y
parece ser que así es, que en este propio ayuntamiento se está haciendo eso,
porque de alguna manera estamos chocando con la Ley.
Mirad, no es dudoso que tanto el Síndic de Greuges, bueno pues hace referencia a
eso y dice que vamos, de alguna manera que esta circunstancia contraviene la
legislación básica y dice: y cal evitar todo tipo de discriminación e indefensión a la
ciudadanía. Pero es que el Defensor del Pueblo Vasco, el Ararteko Vasco, lo que es
similar al Síndic de Greuges de aquí de Cataluña, dice algo todavía que va más
allá: “Parece evidente que, al estar redactada únicamente en euskera una
inscripción que formaba parte integral y determinante de la orden que transmitía, la
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señal en cuestión no cumplía los requisitos exigibles a la luz de esta normativa. No
puede considerarse homologada -lo dice la Ley, ha de estar homologada, y esa es
la forma de homologarla-. Por tanto, para que su contravención lleve aparejados los
efectos sancionatorios que esa misma normativa determina. No cabe, en
consecuencia, sino recomendar al Ayuntamiento que deje sin efecto dicha
sanciones.”
Por lo tanto, estamos ante un problema que no se trae aquí a este Pleno con el
ánimo y la voluntad de trasgredir, ni meterse con una lengua que apreciamos y que
estimamos. Basta ya de estar permanentemente buscando enfrentamientos, esto
lleva aparejado obviamente que tiene que estar en la lengua española también,
pero no lo decimos en contra de…miren, ustedes aquí, Esquerra Republicana, no
hace mucho, hizo una moción pidiendo quitar, eliminar todo lo que había en
castellano, y en el callejero tiene que estar así, y nosotros queremos… perdón, era
CUP-PA, perdón, disculpen, y nosotros dijimos, oiga, si ustedes son capaces de
decir, cámbiense y póngase donde no esté en castellano, donde no esté en catalán,
póngase también, porque es nuestra lengua y queremos que esté, pero no quiten
ustedes la que está puesta ya en castellano, porque para qué vamos a hacer dos
gastos, quitar y poner, déjenla y al mismo tiempo pónganla en catalán.
Y demostramos que no teníamos ninguna acritud hacia la lengua catalana, por
mucho que el Sr. Coque le dé así a la cabeza, ya le puede dar usted todo lo que
quiera, esa es la verdadera idea nuestra. Usted de lo puede creer o no, está en su
derecho, pero Sr. Coque, yo le garantizo que ni este portavoz, ni este grupo
parlamentario, tiene idea de trasgredir, ni meterse con la lengua catalana. Pero lo
echamos de menos en otras cuestiones que hacen ustedes, pero en cualquier caso
lo podemos entender, ustedes defienden un tema único, una idea única, nosotros
no la compartimos, pero en estos casos seguro que no nos vamos a enfrentar, por
qué, porque nosotros queremos y apreciamos la lengua catalana tanto como la
castellana.
Y mire usted, yo reconozco que usted tiene que defenderla con ahínco, porque si a
usted le dieron la teta, mamando le cantaban a usted las nanas en castellano, tiene
usted todo el derecho legítimo a querer a esa lengua, porque está en sus raíces,
pero a mí me la daban cantándome aquello de “duérmete niño que viene el coco y
se lleva a los niños que duermen poco” y me lo decía mi madre cuando me
amamantaba en castellano. Por eso, lo llevo dentro y lo tengo que defender le guste
a usted o no le guste, pero lo defiendo sin acritud, sin meterme bajo ningún
concepto con la lengua propia de los catalanes, que también es, como no puede ser
de otra manera, el castellano.
Véase esta moción como una forma de evitar que alguien trasgreda la Ley, y en
este Pleno se aprobó, no hace mucho tiempo, que este Consistorio sería
respetuoso con la legalidad vigente, si ahora se votara lo contrario, vamos a ver a
qué carta nos quedamos, porque si se votara lo contrario, le advierto al gobierno
que de alguna manera está votando en contra de lo que votó no hace mucho.
Muchas gracias.
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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)
Me parece muy enriquecedor mantener actualmente un debate sobre el estado de
la ciudad, las mejoras realizadas, los problemas existentes, las soluciones que
deberíamos aplicar, etc. Pero considero que se equivocan de escenario en esta
propuesta.
En cada pleno debatimos diferentes aspectos y necesidades de la ciudad y ustedes
aprovechan para hacer su mitin político de sus diversas visiones. Lo que propongo
es una enmienda que es trasladar esta propuesta de debate al Consell de Ciutat.
Creo que es mucho más coherente con el tipo de líneas políticas que tanto
oposición como gobierno estamos intentando desarrollar. Participación ciudadana,
cito textualmente comentarios del Sr. Miguel García hace dos horas. Que la
participación ciudadana sea cada vez más activa. Compartir la visión, contrastar
con la ciudadanía. Creo que encaja perfectamente con una propuesta como la que
ustedes presentan.
Tanto políticos como asociaciones tenemos representación en el Consell de la
Ciutat, entonces aprovechemos esta oportunidad de abrir el diálogo a los diferentes
agentes sociales. No tratemos de copar el protagonismo de la ciudad, porqué la
ciudad es de todos. Abogo como siempre por la participación ciudadana y el
Consell de Ciutat para esto puede sernos muy útil y aportarnos una visión mucho
más amplia que la que tenemos como gobierno y oposición, incluso bueno, como
defendía anteriormente para la concesión de las distintas distinciones ciudadanas.
Bueno, pendiente de comentar enmienda, ¿aprobación? ¿no? Vale. Pues me
abstendré en este punto y dejaré que sea decisión del Consistorio si merece o no la
pena un debate de esta envergadura.
Y referente a la moción 25, la votaré en contra. Para mí la lengua no es un
impedimento real para la correcta interpretación de las leyes de tráfico y además
entiendo en el segundo acuerdo que intentan hacer partícipes de insurgencia a la
guardia urbana de nuestra ciudad y de prevaricación a la alcaldesa y al teniente de
alcalde correspondiente y es algo que me parece gravísimo.
Comentaban aquí el tema de recurrir las sanciones de tráfico por motivos
lingüísticos. Ustedes se han dedicado a hacer campaña de esto en las redes
sociales como principal promotor de esta causa. Les felicito.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Respecto a la moción para reinstaurar el debate anual sobre el estado de la
ciudad, suscribo totalmente, lo ha comentado por mi compañera.
Muchas veces aquí venimos a decir números y que los compañeros cobran y no
cobran. Pues sería un buen, o sería una buena forma de llevar, de fiscalizar
también la acción de la oposición por parte de la ciudadanía el llevar este debate
también al Consejo de Ciudad para que todos puedan decir la suya de todos los
representantes políticos también que tienen en el Pleno. Con lo cual hemos
aceptado la “esmena” que abogaba en pro de la participación ciudadana que tantas
veces se llena la boca Ciudadanos a la hora de presentar mociones. Pues me
abstendré.
Respecto a la moción para el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa de tráfico, la señalización viaria es internacional y la información adicional
que se dispone emana de ordenanzas municipales. Cabe recordar que las
ordenanzas municipales, salvo casos excepcionales en Catalunya, ponen
preferencia en el uso del catalán.
Haciendo referencia a su llamamiento de recurrir sanciones de tráfico por causas de
idioma, existe un informe de la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció
Vilà, que dice lo siguiente: la Síndica dice que la lengua de la señales no es una
finalidad en sí misma sino un apoyo a la seguridad viaria. Vilà reitera que la
comunicación en una señal se establece mediante pictogramas. Si estos van
acompañados o no de un texto, es una cuestión superflua puesto que el pictograma
por sí solo debe ser suficientemente claro sobre aquello que quiere comunicar, dice
la defensora de los barceloneses.
Sobre la cuestión idiomática, el Estatuto establece que el catalán es la lengua
propia de Catalunya, además la normativa municipal indica que la rotulación y la
señalización viaria que dependa del ayuntamiento tiene que figurar preferentemente
en catalán sin perjuicio de lo que disponen las normas que regulan el tránsito y la
seguridad viaria.
En su informe, la síndica también concluye que el fomento de la lengua catalana
por parte del ayuntamiento es una medida equitativa y no puede ser considerado un
motivo para no cumplir las normas de tránsito si estas son bastante evidentes, visto
lo cual voto en contra de la moción.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, amb l‟esmena que proposaven al text original de la moció 24.
Per nosaltres la proposta del debat anual de l‟estat de la ciutat és una proposta, bé
és una proposta interessant, és una proposta que ja s‟ha fet o s‟està fent des de fa
anys a altres municipis com Sant Cugat, Granollers, Terrassa, Mollet del Vallès,
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Barberà, Rubí començarà a fer-ho també en un parell de mesos, a Lleida també
s‟està fent, a Barcelona es va començar a fer a primers d‟any.
Bé, em sembla una bona proposta. No estàvem gaire d‟acord amb la metodologia
que proposava com ara, han esmenat la proposta, els acords de la proposta i en
podrem parlar una mica més de la metodologia. Votarem a favor sense cap tipus de
problema.
Però sí que afegiríem i també en relació al que s‟ha dit a les dues intervencions
anteriors, clar quan es parla de participació ciutadana i es diu que fer un debat,
portar un debat sobre l‟estat de la ciutat, no fer-ho al Ple sinó fer-ho al Consell de
Ciutat per molt que portem un debat sobre l‟estat de la ciutat al consell de Ciutat. El
Consell de Ciutat està perquè ens entenguem, ras i curt, està tocat de mort. És una
eina absolutament inútil, tal i com està configurat i per tant ja li pots ficar allà els
elements que vulguis, les floretes que vulguis que allà no s‟hi fa participació. I ara
segurament després vindran i em diran que jo sóc un, bé, podeu dir el què vulgueu,
però des del nostre grup municipal considerem molt més urgent encara revisar en
profunditat, que encara ho tenim pendent, tant el reglament orgànic del Ple com el
de participació ciutadana, feina pendent de tots els grups municipals des de fa
mesos i reclamada repetidament pel nostre i per la resta de grups de l‟oposició.
En relació a la 25, la moció demana que els textos de tota la senyalització de trànsit
col·locada per l‟Ajuntament sigui bilingüe, brandant diversa legislació. Lleis que, en
última instància, beuen de l‟article 3 de la Constitució, citat en la moció, que
estableix: “El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen
el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
La CUP – Poble Actiu defensa en el seu programa electoral l‟ús normal de la
llengua catalana en l‟administració municipal i aquí per “ús normal” hem d‟entendre
que el seu ús és suficient. I quan una cosa és suficient, no necessita ser
complementada de forma general.
Certament la Constitució, per nosaltres, imposa el castellà. Ja ho sabem. La
Constitució espanyola és només l‟últim exemple d‟una llarga sèrie de lleis i
disposicions que des dels Decrets de Nova Planta de 1716, sap greu anar tant
endarrere eh?, han imposat l‟ús de la llengua castellana a les institucions catalanes.
Torno a llegir: “El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles
tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Es la lengua de todos los
españoles”.
Potser hi ha alguns espanyols que no senten que és la seva llengua. Però sembla,
sembla, sembla un pèl impositiu, sembla. De fet i no només la Constitució, segons
la Plataforma per la Llengua avui hi ha 500 lleis que imposen el castellà.
De fet, hem de denunciar el caràcter discriminatori de l‟article 3 de la Constitució, un
article que imposa als catalanoparlants el coneixement de la llengua castellana però
que, en canvi, no imposa als castellanoparlants el coneixement recíproc del català.
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També és l‟article 3 una clara mostra del caràcter “supremacista” de la Constitució.
La Constitució afavoreix descarada i únicament als parlants d‟una llengua, la
castellana, a qui atorga uns privilegis lingüístics, uns drets lingüístics extraterritorials
i exclusius, uns drets que no concedeix als parlants d‟altres llengües.
La voluntat última del “supremacisme” constitucional espanyol és la uniformització,
que en última instància condueix a la liquidació de la cultura, sigui la catalana o
qualsevol altra.
Aquest és un motiu per anar endavant amb el trencament del règim del 78 també
aquest és un motiu i l‟obertura d‟un procés constituent a casa nostra.
Pel que fa al procés de gestació de la Constitució espanyola, hem de recordar que
el règim configurat per la Constitució espanyola del 1978 va ser construït en base a
un pacte entre les forces polítiques majoritàries de l‟època i els sectors del
franquisme a l‟esquena de les mobilitzacions populars.
D‟altra banda, la voluntat del poble de Catalunya i del poble de l‟Hospitalet de
normalitzar l‟ús de la llengua catalana ja s‟ha expressat al Parlament i en aquest Ple
i s‟ha materialitzat en una Llei i en un Reglament.
Així doncs: vist que la concessió de drets lingüístics extraterritorials als parlants del
castellà no respon a cap pacte entre pobles lliures, ni és conseqüència de cap
reconeixement mutu de drets lingüístics, ni gaudeix de cap tipus de reciprocitat en
territoris de parla castellana. Vista la voluntat de l‟Estat espanyol d‟utilitzar la llengua
castellana com element “uniformitzador”, ratificada en la seva constitució, no podem
fer altra cosa que oposar-nos a aquest nou intent de “minoritzar” la llengua
catalana.
Gràcies.

Essent les 20.46 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. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Des de Convergència, les dues mocions, la primera per instaurar un debat anual
de l‟estat de la ciutat.
Jo penso que nosaltres mateixos també hem plantejat moltes vegades mesures per
a millorar la transparència i la qualitat democràtica d‟aquest consistori no? I tenim
un ferm compromís en fer tan del nostre propi grup municipal fent propostes en
aquest ajuntament, eines properes a la ciutadania que responguin a problemes de
forma ràpida i efectiva. En aquest sentit creiem que aquesta moció servirà per a
poder realitzar un control més efectiu sobre l‟activitat municipal, tot i que creiem que
la proposta té una manca de concreció que s‟hauria de solucionar d‟alguna manera
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amb aquesta esmena que heu fet de que hauríem de parlar de com fem amb la
Junta de Portaveus això.
Jo amb una de las coses que no estava d‟acord per exemple amb la moció i que
volia proposar una esmena és que no entenc perquè en l‟any que hi ha eleccions
municipals no s‟ha de fer un debat de la ciutat perquè entenc que la ciutat té un
funcionament normal tota la vida i en tot cas com a molt es paralitza un mes abans
de les eleccions municipals però la resta de l‟any hi ha un comportament no? I els
ciutadans han de tenir, si es fa això, el mateix coneixement i el mateix grau de
saber el que està passant en la ciutat tots els anys de la legislatura i no l‟any de les
eleccions municipals no tenir-lo. En tot cas potser s‟ha de desplaçar en el temps
abans, més abans del que siguin les eleccions, però no entenc perquè no s‟ha de
fer.
En tot cas com que també és una cosa que durant el mandat del Xavier Trias a
l‟ajuntament de Barcelona també ho van proposar l‟ajuntament de Barcelona, jo
crec que la votem a favor més que res perquè entenc la bona finalitat de tots els
grups de construir doncs aquest Ple per poder donar doncs parlar de tot el que està
passant a la ciutat d‟una manera oberta, transversal i al final perquè podem donar
resposta a la ciutadania.
En quant a la moció pel compliment dels requisits exigits per la normativa de trànsit.
Com bé tots els presents saben els idiomes oficials, repeteixo: idiomes, són el
català i el castellà, per tant tots els catalans i catalanes tenen el dret i obligació de
conèixer les dues llengües, indistintament. Per tant, no ha de tenir cap problema
ninguna persona en si una cosa la posa en català o la posa en castellà. En tot cas
és un tema que és molt clar. Són dos idiomes i això passa en molts països del món.
No només a Catalunya. Passa a molts països del món. I jo sé els dos idiomes.
Millor o pitjor i m‟és igual. I conec a molta gent i no és qüestió d‟origen. Jo sóc
d‟origen catalanoparlant i tinc molts amics d‟origen castellà que no tenen cap
problema en conèixer els dos idiomes, per tant no crec en els orígens, en tot cas és
un tema d‟implicació de saber els dos idiomes. I tinc i conec, fifty fifty, tant uns com
els altres i saben els dos idiomes igual.
Per tant no entenem el motiu i la persistència de Ciutadans de fer sang en el tema
de la llengua, és més, fixeu-se que, Sr. Miguel Garcia vostè ha fet una cosa, vostè
estava exposant la seva moció i estava fent la rèplica del que creia que alguns
anàvem a contestar perquè no li agrada la contesta que li anem a donar. Miri, no
passa res. Vostè presenta una moció i a mi no m‟agrada la moció que presenta.
Una sí, una no. Però no m‟agrada per com la presenta. Per tant, aquesta
vehemència defensant, aquesta vehemència defensant o ja dient què anem a
respondre els demés, no sé que respondran els demés, que creguin què han de
respondre en funció del que creguin però vull dir, no podem anar imposant les
coses pel món.
I jo crec que vostès fan una confrontació, volen fer una confrontació i la millor forma
de defensar-se de que no faig una confrontació ha estat com ha començat vostè la
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presentació de la moció. A mi no m‟ha presentat la moció. No l‟he entès. Que es
volia defensar de no sé què la legalitat, no sé què no sé “quantos”. Miri, les
conseqüències amb la legalitat poden ser moltes. Aquí tenim dos idiomes i hem de
saber els dos i podríem anar també a la retolació de locals comercials, podríem fer
moltes coses, com han de ser les cartes en un restaurant i tal, podríem fer moltes
coses però sap què passa que com que tenim dos idiomes la gent ha de saber els
dos, per tant no els hi hauria de preocupar tant perquè hauríem d‟entendre els dos.
Essent les 20.54 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Jo faré la moció 24 i el Coque farà la moció 25.
Sobre el tema del debat de l‟estat de la ciutat, des del nostre grup municipal estem
d‟acord sobre aquesta moció. Sobre això estem d‟acord després doncs de les
esmenes perquè no veiem bé doncs el tema del reglament que ja estigués imposat i
també creiem que doncs que aquest ple extraordinari de debat sobre l‟estat de la
ciutat s‟ha de realitzar durant tots els anys independentment que hi hagin eleccions
municipals o no.
Considerem que és positiu aquest debat perquè podrem fer balanç de la tasca feta
pel govern en els diferents àmbits d‟actuació municipal i també en segon lloc
podrem afrontar els reptes que hem d‟assumir com a ciutat.
I creiem també que és important perquè cal dotar de contingut i de debat aquests
plens d‟aquest ajuntament de l‟Hospitalet. I nosaltres lamentem, és a dir, una
vegada més, és dir, que aquests plens no hi hagi prou debat. I dic que no hi hagi
prou debat, que molts projectes que fa l‟ajuntament de l‟Hospitalet passin
directament per la Junta de Govern, és a dir, que aquest govern porta al límit la llei
de grans ciutats i porta gairebé tots els projectes a la Junta de Govern i si no fos per
les mocions tindríem plens en que únicament discutiríem les multes que es fan als
gossos, alguns nomenaments d‟assessors i càrrecs tècnics i acabaríem un Ple que
seria cinc hores. I jo crec que hi ha temes que passen per la Junta de Govern que
haurien de ser debatuts en aquest Ple.
I també reivindiquem, una vegada més perquè gairebé fa un any, que vam acordar
la primera Junta de Portaveus la reforma del reglament de participació ciutadana.
Va haver un acord unànime de totes les forces polítiques en la primera Junta de
Portaveus que vam fer el mes de juny. Que havia el reglament de participació
ciutadana, de funcionament del Ple per tenir veu a les entitats al començament, per
fer una reforma i fer més participatius els consells de districte, per fer una reforma
també del Consell de Ciutat, i aquesta posada en marxa no s‟ha posat en efecte, no
s‟ha posat en marxa, i el que reivindiquem que un any després, gairebé un any
després de les eleccions municipals, es posi en marxa aquesta comissió, una
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comissió que sigui oberta perquè puguem reformar el reglament de participació
ciutadana.
Moltes gràcies.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí. Respecto a la moción sobre las señales viales.
Bueno en Catalunya más del 95 % de la población entiende el catalán. Suena
absurdo pero creo que es conveniente aclararlo por qué es un argumento que
utilizan ustedes en la parte expositiva de la moción. Quizás por qué lo usan poco.
El catalán no es euskera vizcaíno, tampoco chino mandarín, entonces la
señaléctica vial recurre a imágenes y pictogramas precisamente para facilitar la
comprensión visual sin necesidad de interpretación. Por tanto no existe
discriminación ni indefensión por razón de lengua, por mucho que ustedes
pretendan inventarse continuamente conflictos lingüísticos en Catalunya.
No los hay ni con las señales de tráfico, ni con la inmersión lingüística aunque
ustedes hagan de ello campaña para atacar al catalán que es lo que parece que les
molesta.
Si me permite acabo y luego usted me interpela de nuevo y lo hacemos así mejor.
Se les llena la boca con el bilingüismo pero lo que demuestran de manera reiterada
es fobia y rechazo al catalán. Su bilingüismo casualmente se acaba cuándo toca
defender la oficialidad del catalán en Europa, en el ámbito audiovisual o en la
justicia, y para defender el bilingüismo ahí no les veremos promover ninguna
moción.
Ustedes pretenden usar políticamente determinados casos de gente, a la que no le
da la gana pagar la multa correspondiente alegando un supuesto desconocimiento
del catalán, o de padres que llegan incluso a utilizar a sus hijos y su educación para
cuestionar el catalán.
Ahora resulta que hay que traducir zona verde, horari de 8 a 20 o stop. Yo creo que
no merece más comentarios; queda patente que ustedes están muy, muy, muy,
muy, muy preocupados por los problemas reales de los catalanes y como se dice
en catalán “qui no té feina, el gat pentina”, que creo que no hace falta traducirlo.
Muchas gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa.
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Bien. Nosotros vaya por delante que votaremos a favor de las dos mociones que
presenta Ciudadanos.
Entendemos que la propuesta sobre el estado de la ciudad lo que propone es más
debate, más interés por la ciudad, más pluralismo. Y en definitiva, más democracia.
Por tanto desde el PP de l‟Hospitalet lo hemos planteado en otros mandatos la
realización de plenos monográficos ante temas de especial interés, como puede ser
el tema de la seguridad. Pero el PSC con la mayoría absoluta que tenía entonces
los había rechazado.
En este sentido, probablemente el debate más importante del año en la ciudad
puede ser el debate de presupuestos. Pero quizás no tiene, hoy por hoy, la
visibilidad que se merecería pues este debate, el de debate de presupuestos en la
segunda ciudad de Catalunya. Al final, entre presupuestos y ordenanzas fiscales,
dedicamos un par de horas en el salón de plenos para explicar a dónde va a ir el
dinero de los contribuyentes. Se suben los impuestos, el tema del IVA y poco más y
queda en cierta manera deslucido y con poca importancia a una cosa que es tan
trascendente para los ciudadanos de l‟Hospitalet.
Por tanto nosotros consideramos que es importante, y que además haya un debate
de ideas, un modelo contrapuesto de ciudad, un debate en el que se contrasten las
opiniones y desde todos los puntos de vista pues los grupos municipales podamos
opinar sobre los grandes temas que hay en la ciudad. Se hace en otras ciudades,
no solamente en Madrid o Barcelona, sino también en Zaragoza, Lleida o otras
muchas, por tanto es una cosa que es normalidad, se hace en ciudades pequeñas y
en ciudades grandes y entendemos que es una iniciativa que suma.
Creemos además que esta iniciativa es buena por tres razones como decía antes
por qué el debate lo que provoca es más modelo democrático y yo creo que a día
de hoy pues es verdad que la alcaldesa pues que se limite a hacer una conferencia
rodeada pues de su “claca” socialista en la que se le aplauden las frases que nos
intentan vender y en el que además pues se nos intenta vender una ciudad
escaparate o una ciudad dramática según el contexto electoral en el que nos
encontremos sin derecho a réplica pues yo creo que no beneficia nada ni a la
ciudad ni al debate democrático ni a la pluralidad.
En este sentido además creemos que hay debates de suficiente calado en la ciudad
como puede ser el del problema, el de la situación actual de Can trabal, el tema del
distrito cultural o por ejemplo, las notas de prensa que desde el gobierno pues
muchas veces se anuncian sin pasar por el pleno. Por tanto nosotros entendemos
que es positivo y por tanto votaremos a favor.
Respecto a la moción sobre las indicaciones y señales de tráfico, nosotros
entendemos que esta moción no viene aquí por casualidad. Que viene…bueno el
pasado mes de marzo el PPC presentó una moción también en defensa de la
vigencia de los derechos lingüísticos.
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Tampoco es casualidad que recientemente un tribunal haya dado la razón a
quienes defendemos la libertad lingüística frente a los que quieren imponer
solamente un idioma, el catalán, y como pasó hace poco tiempo la sanidad pública
con el protocolo de usos lingüísticos. Tampoco es casualidad que hace una
semana, aquellos que defienden el independentismo firmaron un manifiesto para
pedir que el catalán sea la única lengua de Catalunya. Y no fueron 200 personas
anónimas, sino que fueron unas 200 personas de esas que van a las tertulias y que
generan opinión y que luego son invitadas a los actos del “procés” y del “dret a
decidir”, todo como muy endogámico.
Nada de esto es casualidad. Por qué? Porqué durante muchos años la estrategia
del independentismo ha sido canalizarlo todo a través de la lengua catalana
arrinconando la lengua española. Hay procesos independentistas que bueno pues
que utilizan cosas comunes, un folklore, y en este caso pues el independentismo
pues se utiliza el catalán como única lengua y exclusiva de la comunidad autónoma
de Catalunya. Nosotros entendemos que debe haber libertad, en tanto catalán
tenemos dos lenguas oficiales en Catalunya, catalán y castellano. Todo el mundo
debe utilizar la lengua que más le convenga en todo momento y también pues
entendemos que en este caso pues Ciudadanos se suma a la larga trayectoria que
viene realizando también el PP en este sentido y es reivindicar la libertad
lingüística, reivindicando la normalidad entre catalán y castellano.
Una moción además que hace referencia al idioma español oficial en el estado.
Como decía, mal que le pese a algunos, pues tenemos dos lenguas, el catalán y el
castellano. Por esta misma razón, e intentando evitar la picaresca, el gobierno de
España, el gobierno del PP, en octubre del 2015 cambió el artículo 56, al que se
refiere. Entró en vigor en febrero del 2016, tal y como propone la moción de
Ciudadanos, en el que se modifica el idioma español por qué el idioma catalán y el
idioma vasco también son idiomas españoles, y se incluye la lengua española,
evitando así la picaresca.
Por tanto nosotros entendemos que vamos a dar apoyo a esta moción porqué se
suma a lo que ya venimos realizando por parte del PP, y evidentemente no estamos
a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Respecto a la moción 24 sobre instaurar un debate anual sobre el estado de la
ciudad, nosotros creemos que desde Canviem L‟Hospitalet es una iniciativa muy
interesante. La votamos a favor.
Evidentemente, tal y como están comentando algunos compañeros de consistorio,
el pleno queda como muy desangelado. Todo se decide en otros espacios que no
es digamos la cámara dónde representa la pluralidad de la ciudadanía, no? que
surgió de las urnas y evidentemente todo lo que favorezca el debate, todo lo que
favorezca la transparencia para que la ciudadanía, los vecinos y vecinas de
l‟Hospitalet puedan enterarse con mayor digamos, en mayor profundidad de lo que
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sucede, de las decisiones que toma el gobierno, de las que no toma y de las
necesidades que quedan por cubrir, pues creemos que puede ser muy interesante,
y nosotros votaremos a favor. Todo lo que sea transparencia votaremos a favor.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Y sobre la moción 24 nos abstendremos desde Canviem-L‟Hospitalet.
Claro que sí, queremos cumplir la legalidad, toda la legalidad. Nos interesaría más
que se cumplieran otras leyes antes que esta, porqué son mucho más importantes,
consideramos. No creemos que genere ningún problema ahora mismo las señales
de tráfico en nuestra ciudad. Todo el mundo entiende lo que pone en ellas y no
creemos que este sea un problema tan grave y prioritario ahora mismo.
También queremos pronunciarnos como ya hacemos muchas veces en este pleno
que estamos desde nuestro grupo un poco cansados ya de que al final los plenos
deriven en una guerra Catalunya-España por el motivo que sea. Moción que se
presente, moción que acabamos hablando del mismo debate. Por favor
preocupémonos un poco de la ciudad y de la problemática de nuestros ciudadanos
y dejémonos ya de guerritas de banderas, por favor.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bé. Els hi votarem en contra de la moció número 25, la del tema de les senyals. Sí,
votaremos en contra.
Yo creo que la constitución del 78 ya recogía el catalán como lengua reconocida
no? y por tanto oficial a todos los niveles. Evidentemente el estatuto del 79 lo
recoge también así. Por tanto hay validez y eficacia en cualquier texto oficial en
lengua catalana.
Yo creo que no se puede alegar desconocimiento cuando uno sabe que ha
incumplido una norma de tráfico. Después los diferentes grupos políticos podrán
hacer lo que consideren conveniente pero eso de llamar a la rebelión fiscal, bueno
háganselo mirar. Porqué yo creo que hay un incumplimiento ahí de una normativa
que de todo el mundo es conocida por los pictogramas que son universales. Que no
es un debate esto eh? Hay leyes o la ley de política lingüística del Parlamento de
Catalunya, el propio estatuto de Catalunya, la ley municipal de régimen local que
avalan el uso del catalán en las señales de tráfico. Dicho de esta manera además,
el Ministerio incluso tienen señales que están en catalán, el ministerio del Interior.
La carta europea de las lenguas avala el catalán, está ratificada por el estado
español, avala el catalán como lengua oficial para este tipo de cuestiones.
Aparte yo hablaría de criterios de economía también si usted quiere, pero bueno
esos los dejaremos al margen no? No se puede, entiendo yo, no existe el derecho a
la ignorancia de una lengua oficial. El catalán es una lengua plenamente española y
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por tanto está perfectamente justificado que señales qué, como le he dicho, son
universales figuren en catalán. Decirle que también hay sentencias del
constitucional que avalan a la Generalitat como competente en materia lingüística
en esta materia y yo entiendo que no se puede impedir una sanción de infracciones,
prohibición fijadas en pictogramas, repito, internacionales que entiende todo el
mundo. Ahora bien, es verdad que hay que ir a que esos pictogramas cada vez
sean o contengan menos expresiones escritas y por tanto la simbología mejore no?
Desde el grupo socialista por esas razones creemos que aparte de ser un debate
político, no sé quien habló aquí de proceso electoral. No solo ha comenzado en
algunos grupos, aquí ha comenzado a “tutti pleni”. Por tanto desde ese punto de
vista bien, nosotros no nos iremos a 1714, evidentemente que no, creemos que la
normativa está clara y que hay que cumplirla sí, pero la normativa es interpretable,
no solo la que interpreta usted. Ya le he dicho que hay sentencias del constitucional
que avalan plenamente la legalidad del catalán en este tipo de cuestiones, por tanto
entendemos que no viene al caso su moción.
En todo caso decirle que desde el punto de vista estadístico, el número de
reclamaciones son absolutamente mínimas. No sé si a raíz de su campaña la cosa
se complicará, pero decirle que en este momento la persona que ha incumplido y
que tiene una sanción porqué sabe que ha incumplido, bueno, que pueda recurrir
por muchos motivos pero no lo suele hacer por este.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. La següent moció, la número 24, Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí. Respecte a la número 24, alcaldessa, nosaltres com explicava el Sr. Garcia en
la seva exposició, nosaltres hemos introducido unas enmiendas que el grupo de
Ciutadans ha recogido, por tanto votaremos favorablemente a esta moción y con la
idea de que el primer trimestre del año tengamos ese debate digamos sin tema de
gestión sobre el estado de la ciudad.
Supongo que ahí pues podremos exponer lo que se ha hecho y lo que se piensa
hacer y contraponer modelos, ideas, proyectos en la ciudad pasados, presentes y
futuros.
Por otro lado, yo… lo que planteaban los compañeros de gobierno cuando hacían
referencia a la posibilidad de que también haya un debate o que se compagine ese
debate con un debate en el Consell de Ciutat no me parece descabellado. Habría
que encontrar la fórmula porqué es, muchos componentes digamos en el propio
Consell pero bueno podríamos ver cómo podemos dar más amplitud a ese debate
más allá del que es el propio consistorio y pese a que se le considera un ente “ferit
de mort”, “ja que sigui per fer la revifada de la mort”, igual le podríamos llevar el
debate a ver si fa una “revifada”.
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A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Sí. Muchas gracias presidenta. Vamos a ver, me parece que es evidente que el
literal de la moción que el que busque confrontación de idiomas es que es un
problema de él, es decir, en ningún momento enfrentamos el catalán al castellano,
es decir, las señales tienen que estar en catalán, que quede claro, pero también en
castellano. Nada más, tienen que estar en catalán y en la otra cuestión el catalán lo
entiende todo el mundo, si yo lo sé. Que no es una cuestión de entenderlo o no
entenderlo.
Vamos a ver, el objetivo principal de esta moción es doble, por un lado exigir el
cumplimiento a la administración de lo que dice la ley que yo creo que deberíamos
todos aplaudirlo. Deberíamos todos aplaudirlo, que la primera en cumplir la ley sea
la administración, y segundo evitar situaciones de injusticia. Y lo digo con
conocimiento de causa. He estado 18 años en ese departamento. Entonces lo que
me parece abominable es que una persona porqué conoce lo que dice la norma se
salve de pagar una sanción y otro por qué lo desconoce lo pague. Me parece
absurdo.
Entonces luego hablemos de la incitación a no sé qué. Vamos a ver, la
administración ha de cumplir la ley. Aquí estamos exigiendo el cumplimiento de la
legalidad. Y yo no me quería calentar y espero no calentarme demasiado, entre
otras cosas por qué usted ya sabe Sr. Mompel que le aprecio mucho pero es que
me lleva a un terreno que no quiero llegar, es decir, la administración ha de cumplir
la ley.
Ustedes saben perfectamente que ahora mismo el “factum”, el hecho es que están
archivando esas denuncias. Por tanto están haciendo una cosa que saben que está
mal hecha. Entonces el siguiente paso es recordarles lo que pone el artículo 404
del código penal, y se lo digo sinceramente. Se le llama delito de prevaricación: si el
funcionario o autoridad que dictare a sabiendas una resolución injusta, injusta es
contraria a la ley.
Al final nos harán dar pasos que no queremos dar. Cuidado que cada palo aguante
su vela ¿vale? Que cada palo aguante su vale. ¿Sí? Muchas gracias.

Essent les 21.14 hores, abandona la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. No sé si hi ha cap intervenció més? Sí, Sr. Mompel.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Le agradezco que me aprecie tanto porqué es que me va a llevar usted a un
tribunal, no sé si me aprecia mucho al final.
Pero no, mire, es un tema que para ustedes es importante, para mí también es
importante, para mí también. Pero es un tema de carácter político. La ley en todo
caso tendrá que ser interpretativa y usted la ve por un lado y yo la veo por otro, y
otro tipo de grupos la vemos de otra manera. Bueno.
Referente a lo que usted plantea, yo entiendo, entiendo que es un tema de debate
absolutamente político. Absolutamente político, lo queramos disfrazar de lo que lo
queramos disfrazar. Y en ese sentido, yo le vuelvo a reiterar, el 0,04 de los recursos
que se plantean son por temas de idiomas, exactamente el año pasado 8. Haga
usted el cálculo y verá usted la de sanciones que ha habido y la de recursos que ha
habido por tema idiomático.
Por tanto no… veámoslo como hay que verlo. Si usted me dice eso usted
interpretará la ley a su manera y en fin yo no soy especialista en eso pero me
imagino que tendré al lado algún jurista también que me ayude, no vaya a ser que
me dejen solos aquí y al final sea usted tan amigo mío que me acabe usted
rematando de una manera.
De todas maneras le agradezco el comentario.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Si no hi ha cap intervenció passaríem a les següents mocions.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 24 i 25; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 24.CIUTAT.

PER INSTAURAR UN DEBAT ANUAL SOBRE L’ESTAT DE LA

Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, amb esmenes “in voce”
en els acords Primero i Segundo ja incorporades, i sotmès a votació s'aprova amb
25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
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Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; 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 2 vots d’abstenció dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
VISTO que en los últimos años la alcaldesa realiza anualmente la conferencia “L‟H
suma 12” donde presenta los ejes estratégicos que marcan la acción de gobierno
municipal sin debate en el Ayuntamiento, expresión democrática de la pluralidad de
la ciudadanía de l‟Hospitalet de Llobregat.
ATENDIDO que desde el Grupo Municipal de Ciudadanos entendemos que a los
Grupos municipales de la oposición, en un municipio como el nuestro, con una
organización administrativa compleja, que ha de ejecutar multitud de resoluciones y
decisiones derivadas de las competencias que los diferentes órganos de esta
Corporación tienen atribuidas legalmente; se le ha de dotar de una herramienta de
control complementaria que pueda hacer visible a la ciudadanía la real situación en
que se encuentra el grado de ejecución de las diferentes resoluciones o decisones
que les afecta directa o indirectamente. Se trata, en definitiva, de efectuar la
radiografía lo más exacta posible, del lugar en el que nos encontramos cada año,
para que entre todos podamos diseñar las medidas y proyectos que nos permitan
avanzar en la consecución de aquellos objetivos que redunden en beneficio de
nuestra Ciudad y de nuestros vecinos.
VISTA la necesidad de introducir, entre los mecanismos actualmente recogidos en
el Título II, Capítulo 4 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento, un
debate del estado de la Ciudad, que sirva, por encima de legítimas diferencias que
podamos tener los partidos políticos con representación en este Consistorio, para
contrastar los diferentes puntos de vista sobre la realidad y la actualidad de nuestro
municipio y para contrastar las visiones y propuestas de futuro que puedan servir
para afrontar las necesidades reales de nuestra Ciudad.
ATENDIDO que el debate del estado de la Ciudad, en el marco de un Pleno
extraordinario, se erige como un instrumento tanto del Gobierno municipal, que
podrá dar cuenta de su gestión anual y las propuestas programáticas cumplidas;
como de los Grupos de la oposición, que, en su caso, podrán trasladar a los
ciudadanos de l‟Hospitalet las carencias observadas tanto en el funcionamiento del
Gobierno municipal como de los Servicios que se han de prestar a la ciudadanía.
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ATENDIDO que se debería proceder a modificar el Reglamento Orgánico del Pleno
de este Ayuntamiento, en el sentido de incluir la celebración anual de un debate del
estado de la Ciudad con las prescripciones siguientes:
-La Alcaldía-presidencia convocará una vez al año, dentro del primer trimestre
natural, una sesión extraordinaria del Pleno destinada a debatir el estado de la
Ciudad. Este debate que será monográfico, no se convocará el año en que se
celebren Elecciones Municipales.
-La ordenación del debate: se iniciará y cerrará con la intervención de la Alcaldíapresidencia. Tras un receso, intervendrán, de mayor a menor representatividad, los
Portavoces de los distintos Grupos municipales, con un máximo de tiempo de 25
minutos por Grupo; El Grupo o Grupos municipal/es que den apoyo al Gobierno
municipal intervendrán en último lugar. Concluida la intervención de los Portavoces,
la Alcaldía-Presidencia, si lo estima oportuno, replicará sin límite de tiempo. A
continuación se abrirá un turno de réplica de 10 minutos por Grupo municipal,
concluido el cual, si la Alcaldía-Presidencia lo estima oportuno, utilizará el turno de
dúplica sin limitación de tiempo.
ATENDIDO que la transparencia, en su vertiente de control y fiscalización de la
acción de gobierno y la gestión municipal, que se pretende con esta moción, estaría
amparada en el reconocimiento que en relación a las potestades de
autoorganización de los municipios establecen:
El artículo 87.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña: “Los municipios disponen
de plena capacidad de autoorganización dentro del marco de las disposiciones
generales establecidas por ley en materia de organización y funcionamiento
municipal”.
El artículo 8.1.a) del DecretoLegislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña:
“Como administraciones públicas, corresponden a los entes locales territoriales de
Cataluña, en el ámbito de sus competencias y en los términos establecidos por la
legislación de régimen local, las potestades siguientes:


a) La reglamentaria y la de autoorganización”.

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: Establecer la celebración, una vez al año, dentro del primer trimestre
natural, de una sesión extraordinaria del Pleno destinada a debatir el estado de la
Ciudad. Este debate que será monográfico, lo convocará la Alcaldia-Presidéncia.
SEGUNDO: La ordenación del debate de dicho Pleno extraordinario, se
consensuará en una reunión de la Junta de Portavoces convocada a tal efecto.
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TERCERO.- TRASLADAR la presente moción a los Grupos Municipales del
Consistorio.
MOCIÓ 25.- PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR
LA NORMATIVA DE TRÁFICO EN MATERIA DE IDIOMA DE LAS
INSCRIPCIONES E INDICACIONES DE LAS SEÑALES DE TRÁFICO.
Ha estat rebutjada amb 17 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 7 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González i dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 3
vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez, assistents
presents en el moment de la votació.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA-PIRATES

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal d'Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, número 26, es produeixen les
intervencions següents:

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Aquesta moció és per a la retirada de símbols franquistes dels carrers i edificis,
volem que es compleixi la llei.
Avui fa 80 anys, després de l‟inici de la guerra civil espanyola i 40 anys després de
la transició democràtica, continuen a les nostres viles i ciutats, a places i carrers, la
vigència simbòlica entre d‟altres elements del franquisme, règim dictatorial que va
portar la barbàrie, la fam, la presó i l‟exili a centenars de milers de persones.
No volem revenja, no volem reescriure la història, volem justícia, reconeixement a la
memòria democràtic i l‟antifeixisme, el que va lluitar aquí contra Franco i també
alguns després contra Hitler, d‟un poble en un país empobrit que lluitava per la
justícia social, per construir escoles pels treballadors i treballadores, pels camperols
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desposseïts, per las 40 hores setmanals, pels drets de les dones, per un estat
plurinacional, per la democràcia universal i la pau.
Volem que es compleixi la llei, la llei de la memòria històrica, la que ordena que es
retirin el conjunt d‟elements, símbols i ornaments públics que honorin o recordin el
franquisme, exaltin la sublevació militar i la guerra civil espanyola. I la pròpia
constitució del 78 ja recull la pròpia derogació dels símbols feixistes del jou i les
fletxes.
Atès que la Comissió del Nomenclàtor ha fet i proposat el canvi i incorporació de
noms a carrers i places, entre altres motius per la recuperació de la Memòria
Democràtica, i que en tenen identificats de significatius com l‟Avinguda Isabel la
Catòlica, el carrer Tomás Giménez o el carrer España, no per un concepte de nom
sinó per una persona que es deia així, un antic alcalde franquista.
Atès que diverses entitats com el moviment veïnal, FAVLH, AAVV Sant Josep entre
d‟altres, han demanat en diverses ocasions canvis de nomenclatura d‟arrel
franquista.
Per aquestes raons el grup municipal d'ICV-EUiA-PIRATES-E de l'Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat proposa al Ple l‟adopció dels següents acords:
Primer, reiterar la condemna del franquisme i el règim dictatorial posterior que
durant quaranta anys va reprimir tot vestigi de dissidència i de lluita per la llibertat,
la justícia social i els drets de les persones.
Segon, demanar a la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, la
concreció d'una línia de suport econòmic per la retirada gratuïta de simbologia amb
referències franquistes, o que tinguin a veure amb persones relacionades amb la
Dictadura, d'edificis i carrers.
Tercer, que l‟ajuntament iniciï la retirada gratuïta de simbologia amb referència
franquista, o que tinguin a veure en persones relacionades amb la dictadura,
d‟edificis i carrers.
Quart, demanar a la Comissió del Nomenclàtor que acceleri els treballs per portar
les propostes per modificar aquests noms de carrers modificats pel franquisme com
pot ser, com dèiem abans, l‟Avinguda Isabel la Catòlica, el carrer Tomás Giménez o
el carrer España.
Cinquè, comunicar aquest acord a la FMC, ACM, a la Diputació de Barcelona, al
Memorial democràtic de Catalunya, al CELH (centre d‟estudis de L‟Hospitalet) i a
l‟Ateneu de cultura popular de L‟Hospitalet i Entitats Memorialistes.
Gràcies.
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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. A favor dels acords 1 i 2 i en contra del 3 i 4.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor dels acords 1 i 2 i en contra del 3 i 4.
Pel títol el votaria a favor al complet, això està clar. Però es dóna el cas que el punt
tercer és una acció que ja es fa des de... per part de l‟ajuntament.
I el punt quart és un tema que a part ja s‟ha estudiat ja abans al nomenclàtor.
Justament aquests canvis perquè es van proposar a través d‟un consell de districte,
tampoc entenem que ni Isabel la Catòlica, ni en aquest cas la família España siguin
temes de franquisme sinó que venen... serà per un canvi, serà per un canvi durant
però no entenem que hagi de ser un canvi tant, tant, tant greu o fàctic com per
portar-ho a terme.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Totalment a favor amb el contingut i la literalitat dels acords. Totalment a favor de la
moció.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Votarem a favor. Aquesta moció és d‟aquelles que no ens hauríem de trobar
després de més de 30 anys de democràcia.
Són molts els ajuntaments que han eliminat tots els símbols franquistes que encara
podíem trobar a carrers, places i edificis de les nostres ciutats. Els ajuntaments
catalans han estat els pioners a centrar la seva acció a treure aquesta simbologia
que atempta contra la dignitat de les persones que directament o indirectament van
patir les conseqüències de la dictadura.
Ja va ser al 2004 quan es va presentar una moció en el mateix sentit i aquesta va
ser aprovada. Concretament la va presentar ERC i en el seu dia ja inclús va sortir
una notícia en la que deia que a petició d‟Esquerra, i amb el recolzament de tots els
grups del consistori en aquell moment, l‟ajuntament elaboraria una llista de símbols
del període franquista que encara quedaven a la ciutat per retirar-los.
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Per tant, votarem a favor d‟aquesta moció per acabar definitivament amb la
simbologia franquista a la nostra ciutat i deixar de recordar moments, que tot i ser
part de la història, han de ser explicats als llibres i no ser un guarniment de la nostra
ciutat.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Des del grup d‟Esquerra Republicana de Catalunya compartim el 100 % aquesta
moció. Creiem que cal eliminar qualsevol símbol franquista dels nostres carrers i
edificis en la nostra ciutat. Hem de fer complir la llei de Memòria Històrica i de posar
en valor a totes aquelles persones que van lluitar contra el franquisme. I també
estem d‟acord en canviar els noms que va donar el franquisme a carrers com
l‟Avinguda Isabel la Catòlica, l‟alcalde franquista Tomás Giménez i el carrer de la
família España. Per tant, nosaltres també reivindiquem i demanem que aquests
noms siguin suprimits, siguin canviats per persones, per entitats i per associacions
que van defensar les llibertats d‟aquest país o que van ser víctimes del feixisme i
del franquisme.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. alcaldesa. Bien, yo creo que el mes de abril nos trae tres cosas: uno
Sant Jordi, otra las fiestas de primavera y luego una moción de Iniciativa que va en
función del año, que nos trae o república o condenar el franquismo. Este año
parece que ha tocado condenar el franquismo y retirar los símbolos franquistas.
Vaya por delante que el PP votará a favor de la moción igual que lo hemos hecho
los años anteriores. Parece antes que había una concejal, la Sra. Julia, que decía
que por favor pues dejáramos de hacer un debate sobre el tema del catalán y
España-Catalunya y demás, pues yo también le pido al partido d'ICV-EUiAPIRATES-E pues deje de traer mociones también en el mismo sentido porqué yo
creo que con que se condene una vez yo creo que ya queda claro la posición de
todos los grupos municipales en este sentido. Por tanto, ya te digo, nos parece
cansino cada dos por tres que se traiga mociones en este sentido y como decía
pues el PP votará a favor.
Es una moción que además hace referencia a la ley de memoria histórica; el
espíritu de esta ley va mucho más allá entendemos de retirar cuatro placas. La ley
dice, y cito literalmente, que su objetivo es “reconocer y ampliar los derechos a
favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones religiosas,
ideológicas de creencia religiosa durante la dictadura y durante la guerra civil”.
Desde ese espíritu, el honrar a todas las víctimas, no solo a las de un lado, marque
lo que tenemos que hacer.
Vaya por delante además, que condenamos todas las víctimas que hubieron en la
guerra civil, la dictadura: los bombardeos de Guernika, los bombardeos de Cabra,
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nos conmovemos con la matanza de Badajoz, con la matanza de Paracuellos. Y
nos dolemos con el asesinato de García Lorca o del asesinato de Muñoz Seca.
Ojalá muchos de los que presentan estas mociones pues también puedan condenar
todas las víctimas tanto de un lado como los de otras, sin ningún tipo de reserva.
La pregunta es, si a día de hoy, ese debate está en la calle. Si hay gente que le
molesta los nombres de las calles, que según el partido Iniciativa pues parece que
hace daño a los ojos. Haciendo…bueno habla de Enric Prat de la Riba, también
habla de Isabel la Católica y tenemos dos opciones. O bien nos atendemos a la
costumbre y dejamos que el callejero está como está porqué, insisto, nadie habla
de modificar esas calles, que hace más de 40 años que murió Franco, o bien
abrimos un debate sobre el callejero, un debate en serio en el que ponemos todos
los puntos de vista y todas las memorias que hay que honrar.
Desde ese punto de vista, nosotros entendemos que lo que se pretende también es
un uso partidista y dejar solamente pues en toda la parte de nomenclátor por parte
de la izquierda y por parte de la república y defenestrar pues definitivamente a la
parte franquista.
Como decía yo al principio de la intervención, el PP votará a favor. En cualquier
caso, no vamos a hacer referencia de forma explícita al intentar cambiar el
nomenclátor de Isabel la Católica, Tomás Giménez o incluso la calle España. O sea
no entendemos muy bien cuál es la vinculación del nombre España con el tema del
franquismo. Por tanto nosotros votaremos a favor pero realmente nos parece
cansino que cada dos por tres se traigan estas mociones de este tipo. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí. Muchas gracias. Vamos a ver, la verdad que uno no sabe cómo calificar según
qué tipo de actuaciones en este Pleno, la verdad, no sé si de hipocresía, en fin, yo
creo que es hipocresía ¿no? Cuando se apela a la ley de la memoria histórica se ha
dicho aquí claro y las demás también. Porqué cuando conviene queremos que se
cumplan las leyes y cuando no, no, depende, ya tenemos otra vez a Franco dando
saltos por los escaños hombre. Es que es raro que aquí cada vez que hay
elecciones y se barruntan elecciones no salga Franco. Mire, Franco ya hace 40
años que se murió, hombre, está con una losa allí más grande que la puñeta, que
eso es incapaz de levantarla, ustedes la levantan con mucha facilidad, cada dos por
tres venga recurrente con el tema de Franco y el franquismo y tal y cual. Ya basta
hombre, dejen ustedes a Franco ya ahí tranquilo que ya bastantes problemas nos
causó durante 40 años, para que nos siga causando problemas ahora.
Y luego lo que molesta mucho es que ustedes vinculen con el franquismo a
personas que obviamente vivieron la dictadura como todos nosotros y que de
alguna manera tuvimos relación, claro que sí. Pero si estaba ahí el franquismo,
todos los ciudadanos de este país tenían relación, pero oiga nosotros, y lo voy a
decir aquí por enésima vez, póngalo usted señora secretaria tres veces, tres veces
eh? Condenamos el franquismo, Condenamos el franquismo, Condenamos el
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franquismo, hasta el último extremo póngalo para que no se quede ahí. Para que no
vengan diciendo permanentemente como dicen estos señores que lo sacan a relucir
cada dos por tres que Ciudadanos no condena el franquismo. Por enésima vez
póngalo que quede bien claro, tres veces seguidas.
Mire, vamos a votar el primer punto a favor claro como no pude ser de otra manera
porqué es la condena expresa del franquismo. Que no hay ninguna persona del
franquismo en cuanto a su represión y en cuanto a sus cosas y todo lo que trajo de
luctuoso en este país durante 40 años. Pero es que nos molesta que
permanentemente ustedes lo resuciten para que nos siga dando guerra el caudillo,
hombre. Dejen ya tranquilo ya el tema del caudillo.
Y cuando hablen ustedes de leyes, que estoy de acuerdo con ustedes, que se
cumpla la ley de la memoria histórica, claro que sí, pero esa y todas, por ejemplo
acaban ustedes de votar en contra porqué se pedía que votaran a favor de una ley
que es la ley que hemos debatido hace un momento en cuanto a la señalización vial
y demás.
Pero mire vamos a ver a votar a favor, fíjese le vamos a poner una enmienda en las
dos siguientes, en el segundo y en el tercer punto. Porqué? Por qué entendemos
que es de justicia pero lo que no se puede hacer es relacionar a personas, como
por ejemplo a Pla, Dalí, Miura, porqué? Por qué han sido represores del
franquismo? Hay que condenar los represores, los que actuaron con represión en el
franquismo. Por lo tanto, si ustedes cambian donde pone personas que formaron
parte o sea personas relacionadas con la dictadura, oiga relacionadas con la
dictadura estaba mucha gente. Mire, hasta los niños cuando iban a los colegios
nacionales les hacían cantar el cara al sol. Y eso era relación con la dictadura? Era
a la fuerza. Estaban ahí. Por lo tanto no hay porqué condenar a esas personas. A
lo mejor muchos de esos fueron activistas, luchadores en contra de la dictadura.
Que algunos de los que tanto proponen ni la vieron. Y ahora vienen aquí con el pan
bajo el brazo, intentando resucitar a Franco y ni lo conocieron. Simplemente porqué
hacen demagogia con esa historia. Miren, si ustedes cambian eso en los dos
párrafos donde dicen eso y dicen personas que formaron parte de la represión de la
dictadura, votaremos a favor, por qué eso es justo. Las personas que formaron
parte de la represión, pero no podemos conceder nombres como Isabel la Católica
que nada tiene que ver con esa historia, o lo relacionando con España a la
dictadura. Si lo concedemos eso estamos perdidos. Al final todos restamos ahí, a
todos nos tendrán que condenar.
Por lo tanto, nosotros votaremos a favor si hacen esa pequeña enmienda. Fíjese
que es una cuestión de matices. Donde dicen ustedes: que tengan que ver con
`personas relacionadas con la dictadura en edificios y carretas. Y yo propongo
personas que formaron parte de la represión de la dictadura. Entonces votaría
también a favor de esos dos puntos. Mira si así condenamos.
Y en el cuarto obviamente estaremos en contra, no? porqué claro si estamos
permanentemente buscando los tres pies al gato a ver, cambiando el nomenclátor
por qué dice o deja de decir, o sea aquí que yo sepa en la ciudad de l‟Hospitalet
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hay pocas cosas que salten a la vista, puede que quede algún símbolo por ahí
todavía como son los símbolos de las plaquitas aquellas que ponen las viviendas
que en su momento hizo el dictador y les puso que eran las viviendas del
movimiento no sé qué y tal y que eran viviendas de orden social. Eso está en
fachadas que son privadas y el ayuntamiento poco puede actuar ahí. Porqué es un
tema privado. Tiene que pedir permiso. Ya hay muchos vecinos que lo han quitado
y han hecho muy bien en quitarlas. Los propios vecinos de la comunidad y tal. Pero
las que están ahí. Y yo no veo que haya muchos símbolos franquistas en esta
ciudad, por suerte. Si hay alguno quítese inmediatamente porqué es un signo del
franquismo y de la represión franquista porqué sí que se puso entonces por el
dictador, a mandato del dictador.
Pero no confundamos todas, no volvamos toda la baraja a reyes. Hay personas que
ustedes condenan por el simple hecho de haber vivido en un periodo franquista y
que nada tuvieron que ver y podrán haber tenido más o menos simpatía que no lo
conocemos porqué a ti no te la explicaron y a nadie se lo explicó en la intimidad.
Por lo tanto vamos a ser un poco consecuentes y sobre todo molesta mucho que
están ustedes erre que erre hablando de legalidad cuándo les conviene y cuándo
no les conviene se la saltan y se la pasan por el arco de triunfo. Nosotros ya le digo,
si ustedes se hacen eso, nosotros votaremos a favor de la primera, de la segunda y
la tercera. La segunda y la tercera con la corrección que les he dicho. Y en contra
de la cuarta porqué nos parece absurdo lo del nomenclátor, que estamos siempre
con la misma. Es que además no hay porqué quitar la avenida Isabel la Católica.
Porqué qué tiene que ver Isabel las Católica con el franquismo, si es de 1400 o es
que Franco aquí es el que lo ha hecho todo, sabiendo que ha hecho muchas cosas
malas.
Pero si es que el tema de Franco está agotado ya. No lo saquen más. Está súper
agotado. Lo único que hace es enfrentamiento general, frentismo que es lo que
queremos las dos Españas, ya está bien y dejémonos de dos Españas, solamente
hay una. Solamente hay una España en estos momentos, no dos Españas. Y si
conseguimos que siga habiendo dos Españas estamos promocionando el frentismo,
Sr. Coque, el frentismo que es lo que a ustedes les gusta. Porqué viven de eso,
llevan un montón de años viviendo del frentismo, llevan mucho tiempo. Nosotros no
vivimos del frentismo, hemos condenado el franquismo y hemos luchado contra el
franquismo. Tú, perdón usted, Sr. Coque, nunca tuvo la posibilidad. Y le voy a decir
una cosa, cuando hablan de la constitución española que sepa que el 90 y tantos
por ciento más que en toda España se votó aquí en Catalunya que también es
España. Aquí más que nadie. Claro usted no la conoció, no la votó, tiene razón.
Quiero cambiarla. Pero usted la heredó como ha heredado el piso de sus padres, si
un día tiene u otro, y eso hay que saberlo como va a heredar y eso es algo que se
puede cambiar. Me entiende? Y aquí al pan, pan, y al vino, vino. Estamos siempre
haciendo frentismo y esto es el problema que tenemos hoy en Catalunya. En vez de
dedicarnos a los ciudadanos de Catalunya, de verdad eso de la pobreza energética
que ustedes dicen, con mucha razón, ahí tenemos que dedicarnos a evitar eso y no
a otras cuestiones. Por lo tanto, ha quedado bastante clara la posición de
Ciudadanos, estoy esperando si ustedes hacen esa pequeña matización para poder
votarles a favor esos dos puntos que nos apetecería mucho poder votarlos.
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Essent les 21.29 hores, s’incorpora a la sessió el Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.

SRA. ALCALDESSA
Sí. Hi ha una esmena viva perquè ens entenguem. El grup que proposa. Home és
que sinó el que parli després haurà de saber què estem votant. A veure, jo quan hi
ha esmenes demanaria als grups que si algú té una esmena que aixequi la mà
abans de començar perquè tots els grups es posicionin sota el mateix text perquè
sinó anem canviant a mesura que...

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No sé si se ha entendido la..?

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí. Se ha entendido muy bien Sr. Garcia.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vale. Gracias.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Miguel, se ha entendido. El tema de la moción no es ni revanchismo, ni nada por el
estilo.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Nieto. A ver ¿sí o no? Enmienda, ¿sí o no? a ver no...

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí o no, quiero explicarme un poco...
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SRA. ALCALDESSA
No, no, sí o no a la aceptación de la enmienda, luego tendrá la posibilidad.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, pero tengo que explicarle porqué situamos el nombre avenida Isabel la Católica
en concreto, que lo plantea…

SRA. ALCALDESSA
Sí, pero a ver, eso luego. A ver, él ha hecho, el grupo de Ciutadans ha hecho una
petición que es una enmienda, usted la acepta o no. Si la acepta, procede a
posicionarse de una forma y si no la acepta, de otra, y continuamos, pero ahora no
volvamos a hacer otro debate.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Ahora mismo no podemos aceptar eso y luego lo explicaremos.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo. Sr. Garcia, por tanto su voto...

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Está claro que entonces votamos a favor, por tres veces, el primer párrafo. Para
que ya de una puñetera vez, y perdónenme ustedes la expresión vulgar, no se siga
diciendo que Ciudadanos no condena al franquismo. Lo que pasa es que hay que
poner los puntos sobre las íes a los que lo sacan a relucir cada media hora.
Y en contra obviamente por lo que he dicho del segundo, el tercero y del cuarto y a
favor del quinto.
SRA. ALCALDESSA
Por tanto, darían soporte al primer punto y al quinto. Y el resto….el segundo en
contra.
Sra. Secretaria…el Sr. García vota a favor del primer punto, en contra del segundo,
tercero, cuarto y a favor del quinto. Vale?
Posicionament del grup socialista. Sr. Castro.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies senyora alcaldessa. Bé. Després de la intervenció última intentaré ser
moderat.
Mirin si haguéssim de votar aquesta moció només pel títol, retirada de símbols
franquistes als carrers i edificis de l‟Hospitalet, crec que no hi hauria cap debat.
Estic convençut de que tots els que avui som aquí rebutgem de manera clara, com
ara ho feia el Sr. García, contundent i enèrgica tot allò que va significar el
franquisme o com a mínim jo crec que puc pensar en això.
A títol indicatiu els hi puc dir que l‟any 2009 la Generalitat ens va demanar
informació per a poder elaborar un cens de plaques franquistes. Posteriorment,
l‟any 2011 ens va fer arribar aquest cens a través del memorial democràtic i també
hi va treballar d‟una forma molt implicada el museu de la ciutat i des de l‟àrea
d‟EPUSH la gent del servei d‟informació geogràfica. Ara bé, a la ciutat queden 426
plaques franquistes en edificis privats. I les tenim identificades totes i cadascuna
d‟elles. Aquells propietaris o aquelles comunitats de veïns que fan obres a la façana
i arranquen la placa, doncs no hi ha cap problema, vull dir no contravenen cap llei.
El que no pot fer l‟ajuntament, lògicament sense autorització, tot i que hem retirat
“moltíssimes” amb autorització, és retirar-les sense més i per tant hem de ser
rigorosos i hem de tenir instruments per fer-ho i també recursos.
Llavors, com fem les coses? Bàsicament, l‟ajuntament té una comissió de
nomenclàtor que ja s‟ha citat en aquest debat i té una ordenança sobre el
nomenclàtor en el qual, en l‟article 7.1 referit a la modificació dels noms, parla de
com es farà i diu que es farà cada quatre anys i en aquest cas ens tocarà l‟any 2018
d‟aquest mandat fer els que hem vist que pertoquin. D‟aquí 2016 fins al 2018, el que
hem de fer dintre la comissió de nomenclàtor, lògicament, és analitzar totes i
cadascuna de les propostes que puguin venir de col·lectius, de ciutadans, d‟entitats
o de grups polítics. Aquesta és la qüestió i la idea, igual que s‟ha fet en el mandat
anterior.
Bé, la idea és fer-ho d‟aquesta manera i no intentar a través del Ple canviar noms
de carrers per decisions de majories polítiques. Perquè per això tenim un instrument
tècnic i jurídic que és qui fa el debat i fa les propostes que tornaran a aquest Ple i
les podrem votar tranquil·lament.
Jo sobre la qüestió dels noms que se citen en aquesta moció. Efectivament el carrer
España és de l‟any 1928 i difícilment, difícilment, pot tenir significació franquista. En
tot cas, tenim algunes aportacions en el sentit de dir que pugui ser el carrer dels
España, perquè era la família que tenia la propietat d‟aquests solars. Aquesta
modificació és possible, és treballar-lo, tot i així no anem contra el nom d‟España
perquè tampoc, i amb això coincidim amb la Sra. Esplugas, el nom d‟un carrer
España o d‟una plaça España a la ciutat de l‟Hospitalet, em sembla que no és cap
símbol franquista de res. Perquè la majoria dels ciutadans d‟aquesta ciutat han
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vingut de diferents punts d‟España i no crec que sigui un nom estrany ni que ens
identifiqui amb res històric negatiu.
Sobre el tema d‟Isabel la Católica, efectivament en l‟anterior mandat va haver-hi un
debat en el consell de districte I sobre aquesta qüestió. Debat que es va tancar
negativament, en el sentit de que no es va proposar el canvi de l‟avinguda perquè
molta gent va convenir, primer que el nom no era directament relacionat amb el
règim i d‟altra banda que, i això és important, per molts veïns això suposava un
enrenou “tremendo” de canvi normatiu en totes les seves escriptures, propietats, en
fi tot el que això significava i per tant es van valorar els guanys i les pèrdues, per
entendre‟ns, d‟aquest canvi i es va decidir deixar-lo així.
Tot i així, qualsevol grup, torno a repetir, té l‟opció de plantejar els canvis que
consideri oportuns. I en el tema de Tomás Giménez, és un alcalde que efectivament
va ser de temps dictatorials, era alcalde durant la dictadura de Primo de Rivera però
no té res a veure tampoc amb el franquisme. Llavors aquesta és una altra qüestió i
és un alcalde que va promoure diferents accions a la ciutat que d‟alguna manera i
especialment des d‟un punt de vista de urbanisme doncs va ser reconegut.
Sobre el tema dels España i España Muntadas. Mirin l‟avinguda carrilet actual, l‟any
1974 s‟anomenava avinguda de l‟alcalde España Muntadas i el primer que va fer el
consistori democràtic va ser canviar-li aquest nom. I ara és diu avinguda Carrilet i
això té tota la lògica del món perquè efectivament aquest senyor era un alcalde
franquista però torno a lo d‟abans, el carrer dels España no té cap simbologia
franquista.
Dit tot això, demano participació en aquesta comissió amb aportacions. Demanem
doncs aquest debat serè durant aquests dos anys i en el Ple final aquí debatrem
quins canvis i sobretot quins noms nous s‟han d‟adoptar per a espais nous que
entre tots i totes puguem definir.
Per tot això el grup socialista vota a favor dels punts primer i segon, i en contra dels
punts tercer i quart i efectivament continuarem demanant recursos a la Diputació, a
la Generalitat i a qui sigui per fer front a les despeses si és que són necessàries per
retirar aquestes simbologies franquistes dels edificis i farem les campanyes
informatives que calgui perquè les comunitats de propietaris, bé de mutu propi o bé
a instància diguem-ne de l‟ajuntament, puguem retirar aquestes plaques com s‟han
retirat milers. Moltes gràcies.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Iremos lo más rápido que nos permita. Sobre los comentarios. Bueno, agradecer los
apoyos y las diversas sugerencias y voluntades de transaccionar.
Nosotros a ver, remitiéndonos al acuerdo cuarto, básicamente lo que queremos es
que se aceleren los trabajos de esa comisión de nomenclátor de técnicos y
miembros del centro d‟estudis. Demanar a la comissió democràtica que acelere los
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trabajos per a portar a terme modificacions d‟aquests noms de carrers modificats
pel franquisme. Si hi ha cap element que en concret no sigui modificat pel
franquisme, doncs benvingut.
No és la voluntat de nosaltres ni d‟anar contra el concepte d‟Espanya ni res que
s‟assembli. Si hi havia alguns estudis previs que parlaven d‟una família, España
Muntadas, vinculada òbviament al règim franquista, potentats de la zona, industrials
i que un element que molta gent de la ciutat en el seu moment ja va demanar que
sortís.
Què més? I d‟acord amb el que demana el nostre grup és la campanya que sigui
més efectiva perquè jo crec que d‟això ara mateix no se‟n parla i que és un element
que jo crec que hem de desterrar ja de la nostra ciutat que és les 426 plaques
d‟edificis amb el jou i les fletxes. És un element que hem de treure d‟aquí. I bé hi ha
moltes apreciacions al respecte de les dues espanyes.
Hi ha informes de Nacions Unides que a mi m‟agradaria aquest tema no portar-lo
aquí, que és el tema de les fosses que encara per desgràcia hi ha a Espanya. Hi ha
milers de persones encara a fosses, les seves famílies estan demanant que
s‟exhumin, que es puguin enterrar sense res més que això. Hi ha diversos
elements, aquest no ha sortit avui en el Ple. Va sortir un tema en una moció fa dos
plens aproximadament d‟ERC que va per aquí. Volem justícia i memòria. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Si no ens hem descomptat quedaria aprovada la moció en el número…en
el primer punt, el segon punt i el punt cinquè. Quedarien rebutjades el tercer i el
quart. Molt bé, passem ara ja a les mocions del PP.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 26; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 26.- PER A LA RETIRADA DELS SÍMBOLS FRANQUISTES ALS
CARRERS I EDIFICIS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Atès que l'aixecament militar del general Franco va acabar amb la II República i la
democràcia i va instaurar una dictadura militar per 40 anys que va significar la
pèrdua de drets, llibertats i vides humanes, en una repressió que va obligar a milers
de persones a exiliar-se a altres països.
Atès que aquell aixecament militar ens va dur a una de les etapes més crues de la
nostra historia: el règim franquista. Una etapa basada en l'opressió i en la imposició,
així com l'aniquilació de les institucions legítimes de Catalunya, de la qual ja ens
hem deslliurat, però que encara resten elements que ens la recorden.
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Atès que l'any 2007 es va aprovar la Llei del Memorial Democràtic i també es va
aprovar la Llei de la Memòria Històrica que, entre altres mesures, ordena la retirada
de tots els símbols i monuments públics que honorin o recordin al franquisme,
exaltin la sublevació militar i la Guerra Civil.
Atès que a diferents pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona encara hi ha
simbologia franquista, en particular les plaques que el desaparegut “Instituto
Nacional de la Vivienda”, posava als edificis construïts als anys 50, 60 i 70 unes
plaques que inclouen l'emblema de la Falange, amb el jou i les fletxes.
Atès que el jou i les fletxes va ser derogat per la Constitució Espanyola de 1978 i
que aquestes plaques no formen part dels elements decoratius de les façanes ni
tampoc són elements informatius.
Atès que les imatges i símbols constitueixen trets claus en l'imaginari col·lectiu dels
anys foscos de la nostra historia i que cal retirar allò que va escenificar un dels
episodis més negres de la nostra historia.
Atès que més enllà de l'eliminació de qualsevol vestigi de la dictadura franquista,
cal un reconeixement dels espais que tinguin a veure amb la memòria democràtica i
antifeixista i la declaració com a patrimoni d'aquests llocs amb la corresponent
senyalització que expliquin els fets que hi van succeir.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona de data 31 d'octubre de 2013 va
aprovar la moció presentada pels grups d'ICV-EUIA i ERC de la Diputació de
Barcelona, de suport a les querelles per crims contra la humanitat per l'afusellament
del President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i la resta de víctimes
del franquisme a la qual s'expressaven els següents acords:
PRIMER. Manifestar el suport de la Diputació de Barcelona a la querella presentada
al Jutjat Federal núm. 1 de Capital Federal (Argentina) per crims contra la humanitat
per l’afusellament del president de la Generalitat L1uís Companys, quaranta-cinc
alcaldes idos diputats al Parlament de Catalunya, i a la Querella 4591-10
presentada anteriorment al mateix jutjat per familiars de víctimes del franquisme de
tot l'Estat Espanyol així com a totes les iniciatives judicials emparades en la
jurisdicció universal que tinguin com a objectiu la reparació deIs crims del
franquisme.
SEGON. Donar suport a qualsevol altra ampliació d'aquestes querelles recentment
presentades que tingui com a objectiu el reconeixement, l'anul·lació i la restitució de
la dignitat de les persones afusellades durant la repressió franquista.
TERCER. Reclamar a I’Estat espanyol l'anul·lació de tots els judicis sumaríssims
duts a terme durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes
del franquisme.

…/…

158

QUART. Instar al govern de la Diputació de Barcelona a donar suport als municipis
per tal de que puguin investigar per documentar amb dades a les víctimes del
franquisme de les seves localitats i a les iniciatives públiques i privades de
recuperació i reivindicació de la memòria d'aquestes.
CINQUÈ. Enviar una copia d'aquest acord al Jutjat Federal núm. 1 de Capital
Federal (Argentina) i al Ministeri de Justícia del Govern de l’Estat Espanyol i a les
entitats de recuperació de la memòria històrica de Catalunya.
Atès que la Comissió del Nomenclàtor ha fet i proposat el canvi i incorporació de
noms a carrers i places, entre altres motius per la recuperació de la Memòria
Democràtica, i que en tenen identificats de significatius com l'Avinguda Isabel la
Catòlica, el carrer Tomàs Giménez o el carrer Espanya.
Atès que diverses entitats com el moviment veïnal (FAVLH, AVV Sant Josep) han
demanat en diverses ocasions canvis de nomenclatura franquista.
Per totes aquestes raons el grup municipal d'ICV-EUiA-PIRATES-E de l'Ajuntament
de l'Hospitalet de Llobregat 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 el punt PRIMER, que literalment diu:
PRIMER.- Reiterar la condemna del franquisme i el règim dictatorial posterior
que durant quaranta anys va reprimir tot vestigi de dissidència i lluita per la
llibertat, la justícia social i els drets de les persones.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON, amb 22 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERCAM, 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:
SEGON.- Demanar a la Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya, la
concreció d'una línia de suport econòmic per la retirada gratuïta de simbologia
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amb referències franquistes o que tinguin a veure amb persones relacionades
amb la Dictadura, d'edificis i carrers.
c) Ha estat rebutjat el punt TERCER, amb 17 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 9 vots a favor dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes 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; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCER.- Que l‟Ajuntament iniciï la retirada gratuïta de simbologia amb
referències franquistes o que tinguin a veure amb persones relacionades amb la
Dictadura, d‟edificis i carrers.
d) Ha estat rebutjat el punt QUART, amb 17 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 9 vots a favor; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes 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; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.- Demanar a la Comissió del nomenclàtor que acceleri els treballs per
portar les propostes per a modifcaromunicar aquest acord a la FMC, ACM, a la
Diputació de Barcelona, al Memorial democràtic de Catalunya, al CELH (centre
d‟estudis de L‟Hospitalet), a l‟Ateneu de cultura popular de L‟Hospitalet i a les
Entitats Memorialistes.
e) S’aprova per unanimitat el punt CINQUÈ, que literalment diu:
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CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la FMC, ACM, a la Diputació de
Barcelona, al Memorial democràtic de Catalunya, al CELH (centre d‟estudis de
L‟Hospitalet), a l‟Ateneu de cultura popular de L‟Hospitalet i a les Entitats
Memorialistes.
Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal:
Atès que l'aixecament militar del general Franco va acabar amb la II República i la
democràcia i va instaurar una dictadura militar per 40 anys que va significar la
pèrdua de drets, llibertats i vides humanes, en una repressió que va obligar a milers
de persones a exiliar-se a altres països.
Atès que aquell aixecament militar ens va dur a una de les etapes més crues de la
nostra historia: el règim franquista. Una etapa basada en l'opressió i en la imposició,
així com l'aniquilació de les institucions legítimes de Catalunya, de la qual ja ens
hem deslliurat, però que encara resten elements que ens la recorden.
Atès que l'any 2007 es va aprovar la Llei del Memorial Democràtic i també es va
aprovar la Llei de la Memòria Històrica que, entre altres mesures, ordena la retirada
de tots els símbols i monuments públics que honorin o recordin al franquisme,
exaltin la sublevació militar i la Guerra Civil.
Atès que a diferents pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona encara hi ha
simbologia franquista, en particular les plaques que el desaparegut “Instituto
Nacional de la Vivienda”, posava als edificis construïts als anys 50, 60 i 70 unes
plaques que inclouen l'emblema de la Falange, amb el jou i les fletxes.
Atès que el jou i les fletxes va ser derogat per la Constitució Espanyola de 1978 i
que aquestes plaques no formen part dels elements decoratius de les façanes ni
tampoc són elements informatius.
Atès que les imatges i símbols constitueixen trets claus en l'imaginari col·lectiu dels
anys foscos de la nostra historia i que cal retirar allò que va escenificar un dels
episodis més negres de la nostra historia.
Atès que més enllà de l'eliminació de qualsevol vestigi de la dictadura franquista,
cal un reconeixement dels espais que tinguin a veure amb la memòria democràtica i
antifeixista i la declaració com a patrimoni d'aquests llocs amb la corresponent
senyalització que expliquin els fets que hi van succeir.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona de data 31 d'octubre de 2013 va
aprovar la moció presentada pels grups d'ICV-EUIA i ERC de la Diputació de
Barcelona, de suport a les querelles per crims contra la humanitat per l'afusellament
del President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i la resta de víctimes
del franquisme a la qual s'expressaven els següents acords:
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PRIMER. Manifestar el suport de la Diputació de Barcelona a la querella presentada
al Jutjat Federal núm. 1 de Capital Federal (Argentina) per crims contra la humanitat
per l’afusellament del president de la Generalitat L1uís Companys, quaranta-cinc
alcaldes idos diputats al Parlament de Catalunya, i a la Querella 4591-10
presentada anteriorment al mateix jutjat per familiars de víctimes del franquisme de
tot l'Estat Espanyol així com a totes les iniciatives judicials emparades en la
jurisdicció universal que tinguin com a objectiu la reparació deIs crims del
franquisme.
SEGON. Donar suport a qualsevol altra ampliació d'aquestes querelles recentment
presentades que tingui com a objectiu el reconeixement, l'anul·lació i la restitució de
la dignitat de les persones afusellades durant la repressió franquista.
TERCER. Reclamar a I’Estat espanyol l'anul·lació de tots els judicis sumaríssims
duts a terme durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes
del franquisme.
QUART. Instar al govern de la Diputació de Barcelona a donar suport als municipis
per tal de que puguin investigar per documentar amb dades a les víctimes del
franquisme de les seves localitats i a les iniciatives públiques i privades de
recuperació i reivindicació de la memòria d'aquestes.
CINQUÈ. Enviar una copia d'aquest acord al Jutjat Federal núm. 1 de Capital
Federal (Argentina) i al Ministeri de Justícia del Govern de l’Estat Espanyol i a les
entitats de recuperació de la memòria històrica de Catalunya.
Atès que la Comissió del Nomenclàtor ha fet i proposat el canvi i incorporació de
noms a carrers i places, entre altres motius per la recuperació de la Memòria
Democràtica, i que en tenen identificats de significatius com l'Avinguda Isabel la
Catòlica, el carrer Tomàs Giménez o el carrer Espanya.
Atès que diverses entitats com el moviment veïnal (FAVLH, AVV Sant Josep) han
demanat en diverses ocasions canvis de nomenclatura franquista.
Per totes aquestes raons el grup municipal d'ICV-EUiA-PIRATES-E de l'Ajuntament
de l'Hospitalet de Llobregat proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Reiterar la condemna del franquisme i el règim dictatorial posterior que
durant quaranta anys va reprimir tot vestigi de dissidència i lluita per la llibertat, la
justícia social i els drets de les persones.
SEGON.- Demanar a la Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya, la
concreció d'una línia de suport econòmic per la retirada gratuïta de simbologia amb
referències franquistes o que tinguin a veure amb persones relacionades amb la
Dictadura, d'edificis i carrers.

…/…

162

TERCER.- Comunicar aquest acord a la FMC, ACM, a la Diputació de Barcelona, al
Memorial democràtic de Catalunya, al CELH (centre d‟estudis de L‟Hospitalet), a
l‟Ateneu de cultura popular de L‟Hospitalet i a les Entitats Memorialistes.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular-Partido Popular, números 27, 28 i 29, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per part del PP, Sr. Alonso.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Aquesta moció ja va quedar sobre de la taula pel tema del semàfor del Torrent
Gornal amb el carrer Cortada i Martorell. Esperem que avui s‟aprovi. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Em sembla que s‟havia... Jo, a veure, un moment, un moment. Sí.. a veure,
ho dic, perquè hem parlat a la Junta de Portaveus de fer una esmena.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
L‟obra aquesta ja està adjudicada per la mesa de contractació. El que diem és
que...

SRA. ALCALDESSA
No té sentit.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Molt bé. Demano disculpes, perquè jo no ho havia entès així.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs, poden procedir a presentar les número 28 i 29. Sí, Sr. Hermosín, sí,
usted puede seguir.

SR. MARTIN HERMOSIN (PP)
Muy amable. Gracias. Sra. Alcaldesa.
Esta moción, esta moción como su nombre indica no es para explicar o para
argumentar los beneficios que conlleva participar en la red mundial de ciudades
amigables con las personas mayores, porqué ya se debatió el 30 de septiembre de
2014 con amplio consenso de las fuerzas políticas. Simplemente la traemos al
pleno, y no simplemente, sino por qué ya han pasado más de año y medio y no se
ha ejecutado y no se ha llevado a cabo.
Creemos que es una propuesta importante, que nuestra ciudad como Catalunya y
el resto de España se está envejeciendo. Queremos articular políticas e
implementar políticas integrales para las personas mayores y que de hecho de una
manera, no sé, pero yo comentaría que injustificable llevamos año y medio
esperando ponerla en marcha.
Aparte de la solicitud lo que valoramos más importante es la implementación de los
puntos de planificación y de elaboración de indicadores y sobre todo elementos de
participación de las personas mayores en estas políticas.
Por tanto el punto uno y dos de esta moción, y si no dentro de seis meses la
volveremos a presentar, es solicitar esta puesta en marcha.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien. La tercera moción del PP es referida a las
simplificación del marco normativo para el establecimiento, los establecimientos con
terraza en la vía pública.
La sociedad avanza y con ella debe hacerlo también las administraciones públicas
en la misma dirección. Cada vez se imponen más los nuevos estándares que pasan
a formar parte de cuánto es deseable por una nueva sociedad, y en pleno siglo XXI
los poderes públicos tienen la obligación de adecuarse a estas nuevas demandas.
En el contexto actual, tiene una especial relevancia facilitar, o cuánto menos no
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poner palos en las ruedas, aquellos que impulsan nuevas medidas y nuevas
actividades económicas.
En este sentido, los establecimientos de restauración con terraza son un tipo de
actividad cada vez más frecuente en l‟Hospitalet, cuyo marco legal depende de
diferentes normativas que en su última instancia se desprende de cuánto las
autoridades locales establezcan. Con el objetivo de dinamizar, simplificar y facilitar
la actividad a este sector, es manifiestamente importante que nuestra ciudad con el
objetivo de promover un marco regulatorio transparente, accesible y favorable para
esta actividad económica. Consideramos que es necesario unificar el conjunto legal
para permitir a l‟Hospitalet disponer de una única normativa reguladora que facilite
su aplicación, su interpretación y sobre todo la comprensión por parte de aquellos
que quieran conocer y que tengan que luego implementar en el marco legal relativo
a este tipo de establecimientos. Valoramos que son mínimos los costes para la
adecuación de este marco legal.
Consideramos que una nueva ordenanza reguladora serviría para potenciar la
actividad en nuestra ciudad y permitiría al sector poder acceder de una forma
mucho más fácil y mucho más simple de lo que a día de hoy lo pueden hacer.
Conscientes de que la autorización de los bienes de dominio público, como las
calles, las terrazas, los paseos, los parques y demás son obras públicas y de
aprovechamiento y utilización generales requieren un control por parte del
ayuntamiento, se hace explícitamente necesario garantizar la igualdad de cuántos
quieren ofrecer de manera puntual o durante todo el año ese uso en las terrazas en
la vía pública.
Por tanto nosotros pedimos desde el PP, instar al gobierno municipal a promover
durante los próximos tres meses cuántas acciones sean necesarias para culminar
con la presentación de una ordenanza municipal de terrazas que integre un único
texto como normativa actual del sector, y segundo que la ordenanza, una vez
aprobada la ordenanza municipal, el ayuntamiento haga pues llegar a todos los
titulares de los establecimientos de restauración con terraza en la ciudad pues
dicha ordenanza.
Cabe decir también que esta moción se presentó a principio de legislatura.
Teníamos un compromiso por parte del gobierno de que casi de manera inmediata
pues se nos iba a presentar este marco normativo porqué se estaba trabajando en
él. Y finalmente como vemos que pasa el tiempo y no se presenta pues el PP ha
decidido volver a presentarlo para intentar acelerar pues la presentación de esta
ordenanza. Gracias.

Essent les 21.50 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 el Sr. Garcia Acero regidor del grup polític municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya.
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El 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)
Bueno, sólo una pequeña observación. Las ordenanzas no se reformulan en dos
días con lo cual es normal que lleve un poco de tiempo en ese sentido. Apuntar
que no sé hasta qué punto era necesario traer estas dos propuestas al pleno en
forma de moción. Yo considero que si hubieran hecho ustedes un ruego, tanto por
una como por la otra, se les hubiera podido dar solución al estancamiento que
comentan en ambas. No obstante, estoy a favor de lo que solicitan, así que a favor
de las dos.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de las dos.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. A favor de la 28, moció aprovada al Ple el setembre del 2014, per tant,
interessant seria complir-la.
En relació a la 29 també votarem a favor d‟unificar tota la normativa relativa a
aquesta matèria. Ens sembla bé que tota aquesta normativa dispersa pugui
agrupar-se, per tal de millorar la claredat i l‟accés a la informació.
Però no ens podem estar d'aprofitar que parlem d'espai públic, dels usos dels
carrers i les places de la ciutat i del que suposa parlar de les terrasses dels bars.
Creiem que és necessari pensar en els interessos dels propietaris dels bars i dels
seus clients, però també és necessari pensar en els interessos de tot el veïnat, des
dels més petits als més grans. Parlar d'espai públic i dels usos dels carrers i places
amb les terrasses dels bars, suposa la necessitat de conciliar i equilibrar interessos
amb altres activitats que s'han anat limitant i escombrant dels carrers, fins al punt
de fer-les desaparèixer, fins al punt de posar-hi barreres econòmiques per realitzarles.
L'espai públic, amb la seva vessant mercantilista que aporta ingressos a
l'Ajuntament per les taxes que imposa a les terrasses, és una cara de la moneda.
L'altra cara són les activitats que tenien caràcter popular i que ara estan encaixades
en dinàmiques de pagament, un altre cop aquest mercantilisme, dinàmiques més
tancades i excloents per molta gent que suposen la pèrdua de vida comunitària,
associativa i popular.
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Un exemple d‟això seria potser la històrica deriva de les antigues aules de cultura
vitals i plenes d'entusiasme cap als institucionalitzats centres culturals actuals. Aquí
es podria distingir segurament entre alguns i d‟altres però en general aquesta podria
ser una bona definició per comparació amb les aules culturals de fa 20 o 25 anys. O
la senyalització que recorda als més petits que no està permès jugar a pilota,
gairebé a cap plaça o espai públic de la ciutat. Elements que potser ens hauríem de
començar a replantejar. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, quant a la moció número 28 des de Convergència votarem a favor. Ara fa uns
mesos vam presentar una moció en aquest ple per impulsar el projecte RADARS
que tant d'èxit havia tingut a Barcelona. La moció feia una sèrie de propostes per
millorar la qualitat de vida de les persones grans, conscienciar a la ciutadania sobre
la situació de soledat de la gent gran i crear un sistema d'emergència mitjançant els
comerciants i veïns per tal d'actuar amb celeritat en casos de necessitat. La
proposta d'aquesta moció, doncs, va en la mateixa línia de conscienciació i millora
del dia a dia de la gent gran que viu a la nostra ciutat i així votarem a favor.
Quant a la moció per a simplificar el marc normatiu dels establiments amb terrassa
a la via pública ja nosaltres des de Convergència en els plens del 2011 i del 2014
havíem presentat mocions sobre aquest tema dirigides en el mateix sentit. Creiem
que tot el que sigui per simplificar els procediments administratius, suposa una
millora per a tots aquells hospitalencs i hospitalenques emprenedors que volen
iniciar el tràmit. Així, tot i que considerem que la moció podria proposar alguna
mesura o proposta respecte a aquesta simplificació que no queda definida, votarem
a favor d‟aquesta moció.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Des d‟Esquerra Republicana de Catalunya votarem a favor de les dues mocions.
Moltes gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, gracias. Respecto a la moción 28 para dar cumplimiento a la adhesión a la red
mundial de ciudades amigables con las personas mayores, votaremos a favor.
Sobre todo, porqué tirando de hemeroteca, de archivo, cuando hemos visto la
moción que nosotros suscribíamos en su momento, es sorprendentemente una
moción del partido socialista que no se ha llevado a cumplimiento. Yo me he
quedado un poco sorprendida porqué pienso 2014, hace ya… ha llovido un poco.
Entonces por favor, digamos nosotros estábamos también en esa moción y
consideramos que es de obligado cumplimiento.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la 29 votarem a favor, però faré un petit comentari. No solament no és un
problema exclusiu del marc normatiu, que sigui extens o demés, és un tema
competencial també, hi ha una part municipal i una part estatal, una part
autonòmica que afecta usos, taxes, horaris, llicències, tipus de llicències, etc, etc.
Per lo tant, crec que és un tema més complicat. Simplificar el marc normatiu ajudarà
indubtablement però per si mateix no suposa un avantatge qualitatiu o quantitatiu,
creiem.
Hi ha un tema que bé... que és el tema de fons, que és el tema dels usos, més
complexa que no exclusivament una activitat econòmica com es regula o deixa de
regular. Recientment aquest Ple portava una proposta sobre una resolució negativa
sobre unes taxes que s‟imputaven a les telefòniques. O sigui hi ha marc normatiu
que sí que és veritat que hi ha forats i que hi ha contradiccions.
Però creiem que una ordenança municipal de terrassa sense parlar amb veïns,
veïns de la zones afectades, amb altres tipus de comerciants, creiem que necessita
un treball més ampli, entenc que és per obrir el debat però sí que és veritat que s‟ha
de treballar una manera més amplia, no solament el concepte de terrassa sinó de
l‟espai, de l‟ocupació de l‟esplai públic, de l‟activitat econòmica i com
compatibilitzem diferents usos entre el conjunt del veïnatge. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a votar a favor de las dos mociones.

SR. SARIÑENA HIDALGO (PSC)
Con respecto a la moción de las ciudades amigables como no podía ser de otra
manera votaremos a favor. Sí que es verdad que se ha hecho alusión a la moción
presentada ya en el mes de septiembre de 2014. Incluso hubo un pequeño error
que justamente el PP nos hizo una pregunta al Partido Socialista y ahí reconocimos
que había habido un error administrativo y no se había hecho la adhesión. Eso no
quiere decir que no hayamos trabajado en todo lo que son las políticas dirigidas a la
personas y a la gente mayor.
Con lo cual, a fecha de hoy se puede decir que ya se ha hecho la solicitud para
adherirnos como ciudades amigables pero eso no quiere decir, como comentaba
antes, que a nivel de gobierno se han hecho políticas que justamente cuando ya
empecemos a tratarlo en la Taula sectorial podremos hablarlo con tranquilidad,
políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la gente mayor, haciendo ayudas
a domicilio, comedores en los casals, adecuación en las viviendas, aparte también
todo el tema de promoción del envejecimiento que en los casals lo estamos
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tratando haciendo nuevas actividades de tecnología, también otras actividades
como es talleres de memoria.
Yo creo que se ha hecho mucho en este ámbito. Ahora lo que se trataría como
ponía un punto en los acuerdos que solicitabais, era ya hacer la comisión que será
del “Consell sectorial de Benestar Social” que en breve se constituirá y de ahí sí
que ya trabajaremos en una taula sectorial de “gent gran” que pondremos sobre la
mesa todo lo que se ha hecho y nuevas propuestas en la que estaremos todas las
fuerzas políticas, la de los demás agentes sociales y demás comisiones de lo que
son los diferentes casals de la nuestra ciudad con lo cual evidentemente como no
podía ser de otra manera votamos a favor de esta moción.
Essent les 22:00 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Respecto a la 29, también se la votaremos a favor. Es normal, yo creo que el
compromiso existía. La Sra. Perea en su momento dio las instrucciones, la comisión
se puso en marcha, se constituyó, está prácticamente acabando el borrador y, por
tanto, creo que está en la buena línea. Evidentemente, cuando lo tengamos ya,
supongo que dentro de unos días, llamaremos a ustedes, lo comentaremos,
hablaremos con todos ustedes, también para que vean un poco todo el proceso
como ha ido. Pero la moción la votamos a favor, evidentemente.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
En primer lugar, agradecer a todos los grupos municipales que han dado apoyo a
las dos mociones del Partido Popular. Se aprueban por unanimidad y luego hacer
dos menciones, dos comentarios acerca de la moción sobre el tema de las
ordenanzas de terrazas.
En primer lugar, decirle Sr. Iván Nieto que es cierto que seguramente la
modificación, la unificación de la ordenanza no supone la panacea de cara a la
actividad económica sino que eso conlleva pues una serie de reflexiones y demás.
Pero entendemos que eso es un primer paso para todas aquellas personas que se
dedican al tema… a este sector económico pues el hecho de unificar esta
ordenanza lo que facilita es la comprensión y la implantación en ese sentido por
parte de ellos.
Y luego, decirle a la Sra. Santón, pues no sé si agradecerle o no sus sugerencias.
Es decir, como tenemos que presentar o no el PP las propuestas o las iniciativas y,
por tanto, permítame que sea el PP quien decida cómo, cuándo y dónde presenta
las iniciativas. Gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, si no quedaria aprovada la número
28 i la número 29 i quedaria retirada la número 27. Passem ara a les mocions
d‟Esquerra Republicana de Catalunya, Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 27, 28 i 29; adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 27.- PARA INSTALAR UN SEMÁFORO EN LA AVENIDA TORRENTE
GORNAL CON CALLE CORTADA Y MARTORELL.
(VA SER RETIRADA DE L’ORDRE DEL DIA)
MOCIÓ 28.- PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ADHESIÓN DE “LA RED
MUNDIAL OMS DE CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES”.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Vista a la pirámide demográfica que afecta a España en general y a nuestra Ciudad
en particular, donde el envejecimiento progresivo de la población, la mayor
esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad obligan a nuestras ciudades a una
adaptación constante a esta nueva realidad demográfica.
Atendiendo al envejecimiento de la población sin duda se han de aplicar políticas
eficaces que sean capaces de anticiparse y responder a las nuevas necesidades de
la población, mejoras en movilidad, vivienda, servicios de asistencia domiciliaria y
sanitarios, así como el resto de factures medioambientales, sociales y económicos
que afectan a la salud y bienestar de las personas mayores.
Atendiendo a la importancia que desde este ayuntamiento se dio a pertenecer a la
red de ciudades que son amigables con las personas mayores en moción
presentada y aprobada por unanimidad en el pleno ordinario correspondiente al
mes de septiembre del 2014. En el que nuestra ciudad solicitaría la Adhesión a la
Red Mundial OMS DE ciudades amigables con las personas mayores.
Visto que al ser miembro de la Red Mundial de la OMS de Ciudades y
Comunidades Adaptadas a las Personas Mayores este Ayuntamiento puede
conectarse a una red mundial de expertos en envejecimiento y sociedad civil, recibir
orientación sobre medidas para concebir y aplicar conceptos de ciudad, facilidades
para establecer alianzas entre ciudades y colaborar en la organización de
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actividades conjuntas con otras ciudades. Por lo que se convierte es un instrumento
importante para poder implementar políticas integrales para la gente mayor.
Visto que en referencia a nuestra pregunta con número de registro 5367 de 26 de
enero, nos confirman que “por un error administrativo no se procedió a la adhesión
formal a la mencionada red y [que] estamos haciendo las gestiones para ver la
posibilidad de adherirnos en la actualidad”, evitando así dar cumplimiento a la
moción conjunta presentada en su momento por PSC-PM, PP, CIU y ICV-EUiA y
aprobada en el pleno ordinario celebrado el 30 de septiembre de 2014.
Es por ello que el Grupo Político del PPC propone al Pleno del Ayuntamiento la
adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Dar cumplimento a la moción aprobada en pleno celebrado el 30 de
septiembre de 2014 e iniciar las gestiones para formar parte de la Red Mundial
OMS de Ciudades Amigables con las Personas Mayores.
Segundo.- Instar al Plenario del “Consell MUNICIPAL DE Serveis Socials” a que
encargue a la “Taula de la Gent Gran” el análisis y formulación del plan así como
identificar los indicadores para garantizar una correcta ejecución y evaluación de
este.
Tercero.- Trasladar estos acuerdos a la Comisión de Pensionistas y Jubilados de
L‟Hospitalet y al Consell de la Ciutat.

MOCIÓ 29.- PARA
SIMPLIFICAR
EL
MARCO
NORMATIVO
ESTABLECIMIENTOS CON TERRAZA EN LA VÍA PÚBLICA.

PARA

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

La sociedad avanza y con ella deben hacerlo las Administraciones Públicas en la
misma dirección. Cada vez más se imponen nuevos estándares que pasan a formar
parte de cuanto es deseable en una sociedad y, en pleno s. XXI, los Poderes
Públicos tienen la obligación de adecuarse a las nuevas demandas.
En el contexto actual, deviene de especial relevancia facilitar –o cuanto menos no
obstruir– a quienes impulsan la actividad económica. En este sentido los
establecimientos de restauración con terraza son un tipo de actividad muy frecuente
en L‟Hospitalet cuyo marco legal depende de diferentes normativas que, en última
instancia, se desprenden de cuanto las autoridades locales establezcan.
Con el objetivo de dinamizar, simplificar y facilitar la actividad de este sector que es
manifiestamente importante en nuestra ciudad y con el ánimo de promover un
marco regulatorio transparente, accesible y favorable para la actividad económica.
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Considerando que es necesario unificar el conjunto legal para permitir a L‟Hospitalet
disponer de una única normativa reguladora, que facilite su aplicación, su
interpretación y, sobre todo, la comprensión de quien quiera conocer en
profundidad el marco legal municipal relativo a este tipo de establecimiento.
Valorando que son mínimos los costes de adecuación del marco actual a una nueva
ordenanza integral reguladora de terrazas que, a su vez, permitiría al sector y a los
particulares poder acceder y examinar la normativa con mucha más facilidad.
Conscientes de que la utilización de los bienes de dominio público como calles,
plazas, paseos, parques y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización
generales requiere un control por parte del Ayuntamiento que a la vez ha de ser
garantía de igualdad para cuantos quieran ofrecer un uso privado temporal.
El Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno la adopción de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a promover durante los próximos tres
meses cuantas acciones sean necesarias para culminar con la presentación de una
Ordenanza Municipal de Terrazas que integre en un único texto la normativa actual
que afecta al sector.
SEGUNDO.- Que una vez aprobada la Ordenanza Municipal, el ayuntamiento haga
llegar a los titulares de los establecimientos de restauración con terraza de la
ciudad dicha Ordenanza.
TERCERO.- Dar publicidad del presente acuerdo en la prensa municipal, al Gremio
de Hosteleria y Restauración y a los Grupos Municipales.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 30, 31, 32 i 33, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs tenen la paraula els representants d‟Esquerra Republicana.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Jo faré la moció 32 i 33 i el Coque farà la moció 30 i 31.
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Referent a la moció número 32, l‟Hospitalet de Llobregat és una ciutat
caracteritzada i compromesa amb els valors republicans com són la igualtat
d‟oportunitats, la llibertat, la solidaritat i la justícia social. Valors completament
contraris als de la monarquia; una monarquia que és anacrònica, desfasada, opaca,
que ha practicat el genocidi al llarg de la seva història contra el poble de Catalunya i
la seva cultura; hereva del franquisme, que manté privilegis, il·legítima i
antidemocràtica perquè els ciutadans no van poder escollir entre monarquia i
república. Corrupte, tal com demostra el cas Urdangarín, els paradisos fiscals o el
recent descobriment de membres de la casa reial als papers de Panamà.
Per tant, és de justícia que una ciutat formada per persones compromeses amb els
valors republicans declarin non grata a la monarquia i sigui lliure de qualsevol
símbol monàrquic. Per aquest motiu demanem a aquest Ple la retirada del retrat del
rei; que deixi de presidir doncs aquesta sala de plens; que esmeni l‟error d‟aquest
consistori de donar la medalla d‟or de la ciutat a un paràsit i a un corrupte com és el
rei Juan Carlos I. Que substitueixi el nom de l‟avinguda Juan Carlos I de l‟Hospitalet
per un dels noms reservats al nomenclàtor de persones que hagin defensat els
valors de la igualtat, la llibertat i la justícia social.
Respecte a la moció de Cal Trabal, la nostra ciutat durant molts anys i molts segles
va tenir un passat agrícola. La zona agrícola de la Marina de la nostra ciutat va ser
una de les zones més fèrtils del nostre país amb una àmplia oferta agrícola i una
elevada producció. D‟aquell passat agrícola de la nostra ciutat només ens queda
l‟espai de Cal Trabal que en l‟actualitat està catalogada com a zona verda i no com
a zona agrícola.
A Cal Trabal avui podem trobar producció encara agrícola: carxoferes, cereals,
alfals, fruiters i horta. Però també Cal Trabal és un dels principals pulmons verds de
la nostra ciutat. I també és un espai on es troba gairebé tota la fauna i flora
catalogada pel propi ajuntament i una zona també utilitzada per les diferents aus en
la seva rutes migratòries.
El futur de Cal Trabal en l‟actualitat és incert i està amenaçat pel PDU que aprovà,
l‟anterior legislatura, l‟antic govern d‟aquesta ciutat i que va pactar també amb
l‟anterior govern de la Generalitat. El nostre grup polític Esquerra Republicana de
Catalunya, sempre ha mantingut el mateix posicionament: cal preservar Cal Trabal i
fer-ho compatible amb el soterrament de la GranVia. És per aquest motiu que vam
presentar al·legacions amb altres entitats, unes al·legacions que van ser rebutjades
i que en cap moment, ni per l‟anterior govern d‟aquesta ciutat ni tampoc per l‟antic
govern de la Generalitat, no va haver-hi cap tipus de voluntat de diàleg.
Per tant el nostre grup polític porta a aquest Ple lo que ha defensat sempre durant
la campanya electoral, que en poques paraules és també allò que deia el govern
socialista i que reclamava l‟any 97, que la Marina fos l‟oasi agrícola de l‟Hospitalet i
aquesta s‟incorporés al Parc Agrari del Baix Llobregat.
Per aquest motiu des d‟ERC també volem recuperar la part de Cal Trabal que es va
perdre per la cua de maniobres i on ara es volen construir set torres. Volem que es
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realitzi un Parc urbà que connecti el Parc de Bellvitge amb el riu Llobregat. I també
demanem als propietaris de Cal Trabal que restaurin el patrimoni històric de la
Masia de Cal Masover que està en aquests moments en un estat de degradació i
que és la seva obligació preservar-lo.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Bé. Jo vull saludar als representants de l‟Associació de Celíacs de Catalunya que
ens acompanyen. Portem a consideració d‟aquest Ple una moció sobre l‟adopció de
mesures per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques de l‟Hospitalet.
Aquesta malaltia, que afecta a una part significativa de la població, comporta una
sèrie de problemes de salut, a més d‟unes despeses importants, degut a que l‟únic
tractament és el seguiment de per vida d‟una dieta estricta sense gluten.
Per tot això, volem que des de l‟Hospitalet es promoguin accions encaminades a
facilitar la vida d‟aquestes persones, garantint l‟accés a aliments sense gluten a
persones celíaques, beneficiàries de programes d‟aliments, donant suport a
campanyes d‟informació i divulgació, col·laborant amb l‟Associació de Celíacs de
Catalunya o oferint alternatives aptes per a celíacs en les principals festes i
esdeveniments impulsats per aquest ajuntament entre d‟altres.
A més cal que des de L‟Hospitalet s‟insti al govern de l‟estat a què impulsi ajudes
directes o beneficis fiscals, ja siguin bonificacions de l‟IRPF, reduccions de l‟IVA en
productes sense gluten, i a la Generalitat per a la creació d‟un sistema d‟ajuts a les
famílies i recursos a la investigació, prevenció i tractament relacionat amb la
malaltia.
Respecte a la moció 31 de suport a les entitats del tercer sector social de Catalunya
i del rebuig en la gestió estatal del fons procedent pel 0,7 % de l‟IRPF.
Aquesta moció demana donar suport al paper fonamental que tenen les entitats del
tercer sector per la ciutadania i la nostra societat. Reclama la gestió del 0,7 % de
l‟IRPF per a programes socials d‟acord amb les competències exclusives que li
atorguen la constitució a la Generalitat, aquesta constitució que alguns defensen
tant, en l‟àmbit de polítiques socials, tal com reconeixen fins a tretze sentències tant
del Constitucional com del Tribunal Suprem.
Durant els últims anys, Catalunya ha aportat el 25 % de la recaptació del 0,7 % de
l‟IRPF per a fins socials, però només rep el 14 % en forma de programes socials
que tenen lloc a Catalunya. Malgrat això la darrera sentència del Tribunal Suprem
del passat mes de març contradiu sentències anteriors i avala els intents del govern
espanyol per esquivar el compliment de les sentències prèvies. Eliminar el concepte
d‟assistència social de les bases de subvencions que és una competència exclusiva
de les comunitats autònomes.
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Per tot això volem que aquest Ple manifesti el desacord amb la sentència del
Suprem així com el nou sistema de gestió del fons a càrrec de l‟estat que perjudica
les entitats d‟àmbit local i autonòmic.
Volem que l‟ajuntament manifesti el suport per les entitats del tercer sector de
l‟Hospitalet i de Catalunya, i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la
garantia de drets socials i denunciar també l‟actitud “recentralitzadora” del govern
de l‟estat que perjudica directament a les entitats socials de l‟Hospitalet i Catalunya.
Moltes gràcies.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias. Sobre la moción de la adopción de medidas para la mejora de la vida de
las personas con celiaquía, vuelvo a reiterar que tanto afectados como entidades
merecen el completo apoyo de las administraciones públicas y cuantas facilidades
podamos ofrecerles.
No obstante sí que les voy a pedir dos enmiendas in voce. La primera es en
referencia al acuerdo 7.C. Los inspectores técnicos de la unidad de seguridad
alimentaria pueden garantizarles que conocen perfectamente las medidas higiénicosanitarias que deben cumplir las cocinas que manipulen o preparen alimentos y
platos sin gluten. No tiene sentido impartirles una formación a técnicos expertos en
la materia y que además son solicitados para impartir formaciones, ellos mismos,
en otras administraciones. Entonces como reconocimiento creo que sería algo
positivo, sí enfocarlo de cara al comercio minorista para ampliar su formación y que
así ellos también puedan ampliar su oferta gastronómica.
Y la otra enmienda que les quería proponer es sobre el acuerdo noveno. El
ayuntamiento no acostumbra a publicitar empresas privadas en su web. La creación
de un enlace cuyo contenido sea un directorio y un mapa con los establecimientos
de restauración que cuentan con una oferta para personas celíacas y que además
han sido certificados por la Asociación de Celíacs de Catalunya, considero que es
mucho más interesante y accesible para todos los usuarios que cuelgue
directamente de la web de la Asociación. Desde el servicio de salud por supuesto
nos ofrecemos a colaborar proporcionando toda la información que precisen para
poder llevar a cabo la iniciativa.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Aquesta moció està treballada i està pactada amb l‟Associació de Celíacs de
Catalunya i per tant no la canviarem ara.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
De totes maneres votaré a favor i mantindré una abstenció al punt 9. Deixaré que
siguin els altres regidors qui en prenguin la decisió.
Per altra banda, la moció 31 de suport a les entitats del tercer sector votaré a favor.
De la moció de la retirada…bé, la moció monàrquica diguem-li, votaré en contra, bé
antimonàrquica perdó. Votaré en contra del primer acord i a favor de la resta.
I de la moció de preservació de Cal Trabal, m‟esperava la veritat una moció més
participativa, més oberta i la proposta de projecte concretat que fan vostès no
encaixa amb els meus principis de participació ciutadana així que votaré en contra.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Respecte a la moció sobre els celíacs a favor. També amb l‟abstenció al punt 9.
A la moció de suport a les entitats del tercer sector social, a favor.
A la moció per la retirada del retrat del rei, el meu cor republicà sí que em demana
votar a favor de tota la moció al complert, però bé per no caure en irresponsabilitats
i que ningú ens acusi de prevaricació i d‟aquestes coses, doncs votaré en contra del
primer punt i a favor de la resta.
Respecte a la moció per a la preservació de Cal Trabal, estic d‟acord amb el títol de
la moció però no amb els acords, per tant, votaré en contra. Des que vam arribar a
l‟ajuntament sempre hem defensat la participació ciutadana en tot el que respecta a
l‟ús de l‟espai públic. En aquest cas vostès interpreten que les 23 hectàrees de
zona verda haurien de ser zona agrícola i a més incorporada al Parc Agrari del Baix
Llobregat. Recordo que el Parc Agrari del Baix Llobregat té 2.938 hectàrees, és a
dir, la incorporació de Cal Trabal a aquest parc suposaria un 0,008 % del terreny del
parc agrari. Un terreny separat físicament del parc per vàries vies de comunicació i
infraestructures. També s‟ha de dir que el 70 % dels terrenys del parc agrari són
d‟ús mercantil en modalitat de propietat privada o arrendada. Tampoc crec que sigui
el model adient si es recuperessin aquests terrenys per a ús públic.
De la resta de la moció no entenc la finalitat ¿per què restaurar la Masia de Cal
Masover nou i no la de Ca l‟Esquerrer o Cal Trabal? ¿Per què no edificar el sector 2
i a la resta sí? Nosaltres defensem el que hem defensat sempre: el soterrament de
les vies i de la GranVia, l‟impuls del Biopol‟H, la recuperació de la zona verda d‟ús
públic, el respecte a l‟entorn agrari i al medi ambient, la restauració de les seves
masies i un procés participatiu on tota la ciutat pugui decidir què és el que es vol fer
amb la zona verda de Cal Trabal.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Principis, participació, principis, participació. Va, va que ho intento, moció, som-hi,
moció, sobre la 33, que jo crec que serà la més divertida de debatre.
Abans de començar, des de la CUP-PA voldríem deixar clar que aquesta no és una
moció sobre el PDU Gran Via-Llobregat, si ho fos i plantegés només el que planteja
amb els acords que proposa, segurament hi votaríem en contra. Aquesta és una
moció sobre una zona agrícola que es veu afectada pel Pla Director Urbanístic
Granvia-Llobregat (projecte urbanístic estrella de l‟actual Govern municipal i que
des d‟aquest grup municipal combatrem fins a l‟extenuació). La posició de la CUPPoble Actiu respecte al PDU és una esmena a la seva totalitat. Considerem que es
tracta d‟un projecte fet des de dalt, pensat per a les necessitats d‟aquell qui el fa i
no de les veïnes que el patiran. Un pla sense la participació d'un veïnat que ni tan
sols sap què vol dir PDU, jo mateix no ho sabia, i molt menys el que suposaria la
seva execució definitiva. Però avui i aquí no es troba en discussió el PDU GranviaLlobregat, avui parlem de Cal Trabal i la seva conservació i potenciació, i serà
només amb aquesta mirada amb la què hi votarem favorablement a la seva
preservació, la nostra preservació.
Diem sí a la incorporació de Cal Trabal al Parc Agrari del Baix Llobregat i a la seva
consideració com a zona agrícola. Diem sí a la no construcció de blocs al sector
dos i podeu estar ben segurs que posarem tots els nostres esforços a la paralització
del PDU i de la construcció a tots els sectors que s‟hi contemplen. Diem sí a
aquesta modificació que proposa ERC del PDU, només per intentar guanyar temps i
d‟aquesta manera explicar a les nostres veïnes què és i què suposa exactament el
PDU. Però sobretot per lluitar al carrer per la paralització d‟aquest pla urbanístic.
Quan la moció proposa "no construcció al sector dos...", entenem que el grup
municipal d'Esquerra Republicana es refereix només a aquest sector, perquè és el
que afecta a la zona agrícola i no entra a valorar el PDU en la seva totalitat, ja que
tal i com hem dit abans, entenem que aquesta no és una moció sobre el PDU.
Diem sí a recuperar una zona oblidada pels que ara diuen que l‟obriran a la ciutat,
quan porten anys, dècades ignorant-la. Nosaltres no creiem que faci falta construir
gratacels per obrir el riu a la ciutat, ni per la defensa de Cal Trabal.
Diem sí a la proposta d'incorporació de Cal Trabal al Parc Agrari del Baix
Llobregat,però també exigim obrir un procés participatiu amb veïnes del barri i de la
ciutat, per tal de decidir entre totes el que volem a la nostra terra. Com a exemple,
potser podríem aprendre de la gent de l'Assemblea “No més Blocs-Salvem Cal
Trabal”, amb els seus escassos recursos i mitjans, les veïnes fan petits processos
participatius on emergeixen moltes, variades, i moltes vegades bones idees, sobre
el què fer i què no fer als nostres barris. Podríem destacar-ne una, com a exemple,
anomenada “un bloque, un huerto”,on les veïnes participants proposaven en aquella
dinàmica que cada bloc de Bellvitge tingués assignada una parcel·la a la zona
agrícola i que aquesta la poguessin gestionar entre totes les veïnes del bloc que ho
volguessin. D‟aquesta manera podríem potenciar d‟una banda sobirania alimentària
i d‟altra consum de proximitat. O per exemple la construcció, que també sortia en
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aquella jornada, d'una gran escola per a infants amb diferents tipologies de
diversitat funcional, en comptes de gratacels, tema que durant el Ple passat també
vam portar amb una pregunta concreta en aquest Ple. Aquestes són només algunes
de les idees de veïnes, que a algunes, a algunes de les presents potser els hi
sonaran a bogeria. Coses de la participació. Gràcies.
Perdó. Votarem a favor de les tres. Em centraré potser a la 32. Des de la CUP-PA,
estem a favor de la retirada de la medalla d'or de la ciutat atorgada a Juan Carlos
de Borbón. Aquest va ser escollit a dit pel dictador com a continuador del seu règim
feixista i ha estat el màxim responsable de l'absolució política i penal de molts
criminals franquistes. Estem igualment a favor del canvi de denominació de
l'Avinguda Juan Carlos I. No reconeixem a qui ha estat continuador d'una tradició
desfasada en el temps, antidemocràtica i racista, com és la monàrquica. Ni
respectem a qui ha representat a una família històricament lligada a la repressió,
imposició i negació dels drets individuals i col·lectius del nostre poble. Nosaltres
només el recordarem a ell i a la seva família, pels seus comportaments deplorables
i marcats per tota mena d'escàndols. Les catalanes no tenim rei i estem construint
una república. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. En quant a la moció 30 sobre l‟adopció de mesures per millorar la qualitat de
vida de les persones celíaques, votarem a favor.
Quant a la moció de suport a les entitats del tercer sector també votarem a favor.
Com sempre el repartiment desigual dins del sistema de les Comunitats
Autònomes, torna a afectar els catalans de forma més considerable que a la resta.
En aquest cas, el problema pot ser molt més greu, ja que no parlem del retorn dels
impostos sinó de la gestió de les donacions dels catalans i catalanes a les
organitzacions del tercer sector, que tan merescuda confiança s'han guanyat.
Tal com passa amb les últimes lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, totes
van a parar al Tribunal Constitucional amb la conseqüent suspensió del seu
desplegament i ara ens trobem amb les contradiccions del Tribunal Suprem.
Ometent totes les anteriors sentències favorables a la gestió per part de cada
Comunitat Autònoma d'aquests tributs, ara sembla posicionar-se a favor de la
gestió per part de l'Estat espanyol. El greuge de la redistribució per part de l'Estat,
ara també afecta organitzacions que, en cas de no solucionar-se el problema,
hauran d'acabar amb la seva activitat.
La moció per a la retirada del retrat del rei, la retirada de la medalla. Aquest s'ha
convertit en un tema recurrent als plens dels ajuntaments d'arreu de Catalunya des
de la retirada del bust del Rei de la sala de plenaris de Barcelona. Doncs bé, crec
que hem d'anar més enllà del fet de retirar les imatges del rei i les condecoracions.
Crec que hauríem de centrar el debat en per què hem mantingut tot això fins ara.
Sincerament, per què no podem ser nosaltres mateixos els representants dels
hospitalencs i hospitalenques, els que triem què volem exposar a la sala de
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plenaris. ¿Ha fet el Rei cap gest deferent cap a la nostra ciutat com per tenir la seva
imatge i concedir-li aquests honors?
Queda clar que aquesta moció busca la controvèrsia, però ens serveix per poder
obrir el debat de si existeix algú a l'Hospitalet que realment mereixi aquest honor i,
en tot cas, concedir-li per part dels membres d'aquest ple. Votem a favor d'aquesta
moció perquè crec que som nosaltres els que hem de triar a qui concedim els
honors.
En quant a la moció de Cal Trabal. Un dels objectius principals del PDU GranviaLlobregat és el de convertir els terrenys de l‟àmbit de Cal Trabal i l‟entorn de les
masies existents de Cal Trabal, Cal Masover Nou i Ca l‟Esquerrer en un gran Parc
al servei de la ciutat de l‟Hospitalet del Llobregat. La finalitat és assegurar la
preservació d‟aquest territori com a espai definitivament no edificat i destinar-lo a ús
públic, tot conferint una rellevància especial a les masies existents. En general el
PDU Granvia-Llobregat preveu un augment de la superfície destinada a verd públic
vers la contemplada al planejament vigent, i articula la creació del Parc de Cal
Trabal per assegurar la preservació del patrimoni agrícola com a espai no edificat i
destinat a l‟ús públic.
El PGM de 1976 ha considerat, des del seu inici, els terrenys de Cal Trabal com a
sòls urbanitzables programats, destinats com a sistemes públics de zones verdes,
però fins avui no s‟han pogut desenvolupar els instruments per executar aquestes
previsions. El PDU Granvia-Llobregat les desenvolupa, així hi garanteix, mitjançant
mecanismes de gestió urbanística, la seva obtenció com a sistema públic de zona
verda, tal i com preveia el PGM des de l‟any 76. Amb el PDU Granvia-Llobregat, per
fi es podrà configurar una gran àrea d‟espais lliures en el límit del terme municipal, i
sempre amb especial relació amb el corredor fluvial/ecològic del riu Llobregat.
Cal dir que considerant la importància actual en termes agraris i ambientals de
l‟espai de Can Trabal, cal destacar que les àrees que el PDU Granvia-Llobregat
qualifica com a edificables (centre direccional) són majoritàriament àrees
actualment antropitzades, que acullen usos diferents als agraris, i per tant, amb la
proposta del PDU no es malmet valor agrari de dit espai. Tot al contrari, amb el
PDU Granvia-Llobregat es garanteixen els paràmetres d‟espècies vegetals,
textures, gra del mosaic, etc, adequats per assolir una òptima qualitat urbanística i
paisatgística de la proposta, conservant la memòria històrica del lloc i respectant el
seu origen agrari.
Per tant, el PDU ha analitzat i ha posat en valor les característiques actuals dels
terrenys, el patrimoni agrícola, arquitectònic i natural, paisatges actuals i la
possibilitat de connectivitat ecològica, per la qual cosa normativitza tot una sèrie de
criteris d‟intervenció que no només afecten el terrenys en sí sinó els adjacents de
l‟entorn. El PDU proposa incorporar normativament la necessitat d‟emprar espècies
autòctones i adaptades bioclimàticament a la zona, així com la prohibició d‟introduir
espècies exòtiques reconegudes com a invasores. La creació del Parc de Cal
Trabal com a espai lliure i no edificat, garanteix el manteniment dels hàbitats de les
espècies d‟aus.
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Els espais qualificats com equipaments en l‟àrea de Cal Trabal corresponen a
l‟entorn de les masies catalogades i mitjançant la qualificació que reben com a
equipament, es garantirà la seva preservació i la seva integració funcional en el
Parc. A nivell paisatgístic, la simplificació del nus viari Granvia-Ronda Litoral,
aportarà beneficis evidents en el conjunt de l‟espai. I es proposa, a partir de la
transformació de la Granvia la regeneració d‟un nou espai lliure i de relació, a mode
de passeig-parc lineal verd (corredor paisatgístic) amb una gran potència
estructurant, que relligarà l‟eix de la rambla del Marina/Parc de Bellvitge amb el
previst Parc de Cal Trabal i el riu Llobregat.
En funció d‟això nosaltres entenem que aquesta moció, votarem en contra dels
punts 1 i 2 perquè entenem, torno a repetir, creiem que el PDU és una cosa positiva
per a la ciutat de l‟Hospitalet en tot el seu conjunt. Evidentment estem d‟acord amb
que hi ha moltes coses que possiblement es poden millorar i en tot cas parlar-ho
però no crec que aquesta moció sigui en el sentit definitiu com diu...Ja dic Cal
Trabal ja és una zona que està preservada, que no s‟edifiqui en el sector 2 no dic
que no sigui una proposta positiva en el sentit aquest però tampoc hi ha una
contraprestació diguéssim del que volem fer i de recollir tots el que volem fer i vull
que se m‟entengui molt bé. No és un vot en el sentit estricte de dir escolti‟m no vull
que construeixin no, no, pensem què hem de construir i aquí en aquest segon acord
estem dient el que no volem però no diem exactament el que volem o almenys jo no
ho sé veure.
I quant al tercer, instar als propietaris a restaurar la Masia de Cal Masover nou, a
veure, aquesta la voto a favor, però penso que no és només aquesta masia, s‟han
de preservar totes que de fet ja hi ha un pla dintre del tema. I tampoc tinc molt clar
que tot i votant a favor del tercer punt, la llei, si podem obligar els propietaris
d‟aquesta masia a que realment ho facin si no volen fer-ho, no ho tinc molt clar, més
aviat no, però votaré en contra del primer i del segon i votaré a favor del tercer i del
quart.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Votaremos a favor de la moción sobre la mejora de calidad
de vida de las personas celíacas. Como bien decía el Sr. Garcia pues ha sido una
moción que ha sido consensuada con la propia asociación de celíacos de
Catalunya y por tanto desde el PP pues poco tenemos que añadir. Simplemente
pues destacar que es una enfermedad que es muy desconocida, incluso casi el 90
% de las personas que padecen esta enfermedad no lo saben y por tanto hay que
incidir, hay que intentar mejorar la calidad de vida e informar e intentar pues ayudar
a estas personas.
Respecto a la moción sobre la gestión del 0,7 la votaremos en contra porqué
leemos la moción y parece que todo el tercer sector está en contra de esta
sentencia.
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Y ahora, les voy a leer una serie de nombres que forman parte del tercer sector que
han dado una rueda de prensa en este sentido celebrando esta sentencia del
Tribunal Supremo como puede ser la Plataforma del Voluntariado de España, el
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la
Cruz Roja, Caritas Española, Organización Mundial de Ciegos (ONCE) pues
también han dado apoyo a esta sentencia y si no les suenan estas ONG o estas
asociaciones pues también además se suman a esta rueda de prensa y a la
aprobación de esta sentencia la Coordinadora ONGs para el Desarrollo, Amigos de
la Tierra, Ecologistas en Acción o el Fondo Mundial para la Naturaleza. También lo
celebró la Confederación de Salud Mental de España.
Por tanto, entiendo que ustedes no están en contra de estas asociaciones.
Entendemos que esta sentencia lo que viene… no creo que sea tan mala cuando
hay entidades de destacados nombres como acabo de decir que están a favor de
esta sentencia y en cualquier caso nosotros lo que entendemos es que nuestro
trabajo es legislar y tomar decisiones pero no tomar parte en juzgar o no una
sentencia por qué para eso ya están los jueces. En cualquier caso nosotros
rechazamos la moción porqué no la consideramos oportuna.
Respecto al tema del retrato del rey, yo creo que no hay que dar ni siquiera
explicaciones. La votamos directamente en contra.
Y respecto a la preservación de Cal Trabal la votamos a favor. Nosaltres des del PP
considerem que la preservació de Cal Trabal ha estat presentada en diferents
moments de la història d‟aquest consistori menys pel Partit Socialista, diferents
grups de l‟oposició han presentat mocions en aquest sentit. Fins i tot, el grup d‟ ICVEUiA-PIRATES va donar suport de manera inicial a les propostes del govern quan
formava part del govern i finalment es va desmarcar d‟aquest projecte.
Sense ofendre a ningú, nosaltres pensem que Cal Trabal i el projecte de Cal Trabal
no és una realitat, no per la voluntat de ningú, sinó perquè afortunadament en
aquest sentit va arribar la crisi econòmica i això va comportar doncs que
macroprojectes urbanístics com aquest doncs s‟aturessin. En qualsevol cas,
nosaltres donem suport a la preservació de Cal Trabal, no pot ser d‟una altra
manera.
I de la mateixa manera, nosaltres el que volem llançar és una proposta, de la
mateixa manera que hem trobat el consens i hem fet trobades i hem fet
reivindicacions pel tema de les vies que és un tema de ciutat, nosaltres considerem
que el tema Cal Trabal també és un tema no només del barri de Bellvitge sinó
també és una reivindicació i un tema de ciutat i per tant volem doncs que això, que
es faci manifestos, que es pugui quedar allà amb totes les associacions, que es faci
un procés participatiu i que això pues lo que fa és millorar la nostra democràcia i en
qualsevol cas engegat amb les associacions dels veïns que a fi de comptes són els
que han de viure allà i patir les conseqüències d‟aquest macroprojecte urbanístic.
Gràcies.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecto a … yo haré el posicionamiento de la 30 y la 31. Sobre la 30 votaremos a
favor. Evidentemente, todo nuestro apoyo a las personas afectadas por celiaquía,
no podía ser de otra manera.
Y respecto a la 31, sobre las entidades del tercer sector, yo aquí quisiera destacar
la labor imprescindible que están realizando estas entidades sobre todo en los
peores momentos de la crisis. Sin ellas la contención de, digamos, de este desastre
humanitario que ha estado viviendo este país hubiera sido insoportable. Yo creo
que muchas personas, muchas familias han podido aguantar toda esta situación
justamente por el trabajo de estas entidades.
Estaba la Sra. Sonia Esplugas hablando, digamos, estaba haciendo un relato de las
entidades que estaban a favor, y bueno, y ciertamente es de lógica ¿no? son
entidades de ámbito estatal y queda muy claro que justamente la normativa limita la
percepción de ayudas por parte del 0,7 a entidades de ámbito estatal, cuándo las
entidades más pequeñas locales que están haciendo un trabajo de base que
realmente son las que están trabajando en los barrios y en las ciudades, pues no
pueden tener acceso a ese 0,7. Yo entiendo que las grandes pues no quieran
competencia digamos de las entidades más pequeñas que son las que se llevan el
trabajo más duro a pie de calle.
Por otro lado a mi me gustaría destacar y me gustaría hacer una petición y es que
en los pliegos de condiciones de las empresas cuando se hace algún tipo de
licitación, que es una demanda persistente del tercer sector, que el hecho de ser
una empresa del tercer sector no solamente sirva para desempatar, sino que sea
un valor añadido y que tengan alguna serie de ventajas, porqué el trabajo que
realizan estas entidades va más allá del ánimo de lucro, no existe el ánimo de lucro
ahí y repercute directamente en la ciudad y en la vida de las personas. A favor.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
De la 32 a favor y sobre la moción 33, votarem a favor, però volem fer algun
comentari crític, crític amb els companys d‟Esquerra Republicana.
Votarem a favor perquè situa a Cal Trabal que es conservi com zona agrària i, per
tant, també que s‟haurà de tornar a requalificar aquests terrenys, perquè puguin
tenir un caràcter definitiu de zona agrària i passin definitivament al Parc Agrari del
Baix Llobregat no solament d‟una manera formal.
Estem d‟acord en el segon acord, sobre la zona impactada de la cua de maniobres
del metro, perquè sigui destinada a parc urbà i de transició de pas de vianants entre
l‟Hospital de Bellvitge a la Gran Via o l‟accés al riu però no estem d‟acord per
exemple amb l‟acord tercer que creiem que no és gratuït i no estem d‟acord en
demanar a un privat que rehabiliti una masia perquè sí. Creiem que també hi ha
contraprestacions i en general no entenem com s‟ha pogut el conjunt de la moció
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separar-la del concepte de la Gran Via i haver-la feta d‟una manera més
participada. La propietat de la masia concreta és de Hakerson Internacional del que
són accionistes diversos membres de la junta directiva del FC Barcelona, Joan
Franqueses, Alfons Godall, etc. Hi ha alguna persona vinculada també a alguna
alcaldia metropolitana. No volem favors amb propietaris que volien i volen especular
amb terreny, sobre uns terrenys agrícoles i no ho estem perquè s‟ha presentat de
manera intencionada.
Nosaltres creiem que aquesta moció a trossos li treu força al concepte global del
PDU de la Gran Via. Creiem que estant a favor de la mateixa en aquest punt
votarem en contra i volem situar aquesta contradicció. Per nosaltres per respecte a
la lluita del Cal Trabal des de fa anys volem dir que aquesta moció creiem que li fa
un flac favor a la visió global del desenvolupament de la PDU. Perquè? Primer que
Cal Trabal no és un àmbit que estigui exclusivament vinculat de manera
independent. Creiem que és un àmbit molt més gran, que és tot el projecte que
desenvolupa la PDU. Creiem a més que fa una proposta que en certa manera no
respecta el treball que s‟ha fet des de la Plataforma SOS Cal Trabal, la Plataforma
de defensa del patrimoni que agrupa Federació d‟Associacions de Veïns, El
Casalet, Club Muntanyenc, La Saboga, Centre d‟Estudis L‟Hospitalet, etc. que
creiem que és fonamental que s‟hagués fet una proposta el més unitària possible,
que és el que demanava aquesta plataforma ciutadana.
Perquè creiem que hi ha una part del debat del desenvolupament en el que suposo
que ERC no hi estarà a favor però el que volem situar per nosaltres el
desenvolupament de la PDU de la Gran Via va intrínsecament relacionat amb la
vigilància i conservació de Cal Trabal. Creiem important, per tant, elements que no
han sortit i que sortiran com és el tema del soterrament de les vies del tren, una
oportunitat històrica per conciliar barris de la ciutat, de Bellvitge, de Gornal, de Sant
Josep. No parlem o no parleu del tema de la volumetria i tema d‟usos que és un
tema important o de el propi soterrament de la Gran Via sabem que no hi surt però
que és un tema que sortirà. I el percentatge actualment que representa el total del
vial de la seva, del seu soterrament. És a dir, solament 400 metres de 1,8 kms.
estan previstos que siguin soterrats. Per tant no demanem que s‟aturi per nosaltres
l‟element fonamental que és el tema del desenvolupament de la Gran Via Creiem
que aquí és un debat que vindrà i tornarà a venir en força i el nostre grup municipal
de Canviem Hospitalet estarem allà treballant amb molta més gent per fer un procés
participatiu i per això votarem a favor dels punts comentats i en contra del tercer. I
avisem que nosaltres no canviarem Cal Trabal per la PDU de la Gran Via i
tractarem de que sigui un procés el més unitari possible. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Vamos a votar la moción número 30 a favor.
La moción número 31 a favor, también salvo en el punto número 3, porque no se
les va la manía de hablar del estado español y dale que te pego y mezclar lo de
siempre, por lo tanto votamos a favor por qué creemos que es una buena moción,
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dice muchas cosas con las que estamos de acuerdo pero siempre mezclamos
entonces para que no quede claro que no todos somos iguales y que pensamos en
algunas cosas diferente salvo el punto tres votamos a favor la moción.
Y ahora vamos más bien con la 33. Yo me quedo aquí perplejo viendo a veces
actuaciones, donde se ve el grado sinceramente de hipocresía de las personas,
pero bueno es lo que hay ¿no? Perdón la 33, estoy hablando de la 33. He
escuchado con no sin perplejidad, como se hacía una defensa hoy por parte de
quienes en su momento estuvieron haciendo la defensa de todo lo contrario. Sr.
Rafael Jiménez nos ha explicado una serie de cuestiones y hay que ir a lo que yo le
llamo la maldita hemeroteca. Me parece que hay incluso por ahí un programa que
se llama así donde se ve aquí al Sr. Jiménez postrado ahí rodilla en tierra, con
rotuladores en mano, donde pone “no más bloques, Salvem Cal Trabal”, en fin,
haciendo algo que, bueno, que era legítimo que lo hiciera, porque si pensaba así,
pues nadie tenía porqué reprochárselo.
El reproche viene ahora cuando, mire, es lo que tiene prestarse a llevar el botijo,es
lo que tiene, y renunciar a las ideas de uno, eso es malo. Eso es malo, porqué no
sé si uno duerme a gusto, porqué yo estoy convencido que usted en el fondo sigue
teniendo esas ideas, creo que sí, porqué no se cambia tan fácil. Yo creo que
cuando se pone uno pie en tierra, con rotuladores, grandes pancartas, “Salvem Cal
Trabal, no más bloques”, no se nos asfixien, está muy bien, es legítimo, pero luego
cuando al final se da uno cuenta de los discursos como han cambiado, pues no
tiene más que pensar en eso, que bueno que prestarse a llevar el botijo trae esas
consecuencias y hay que convivir con ellas desgraciadamente pues esto es como
se suele decir el maldito parné, qué le vamos a hacer. La vida es así, así de triste. Y
hay que aguantar el tirón y yo sinceramente ya le dije que no nos volvería a decir
aquella palabra que tanto les molesta por qué creo que sinceramente pero tengo
que decir es lo que pienso sino no sería yo y además también haría un ejercicio de
hipocresía.
Me duele sinceramente que usted, las personas a las que yo cuando las conocí
pues deposité cierta confianza en verlos que eran unos defensores de unos valores
pero que los han dejado ustedes en el camino por eso, por lo de prestarse, y lo digo
otra vez, a llevar el botijo y por el maldito parné. Esto es el problema que tiene este
país. Este es el problema. A lo mejor usted algún día me demuestra que yo estoy
equivocado, no me dolerán prendas en reconocer mi error y pedirle incluso
disculpas si yo creo que estoy equivocado. Pero me parece que lo que veo en este
pleno no indica que yo esté equivocado, sino que veo que ustedes votan lo que les
dictan porqué es que no tiene nada que ver con lo que decían.
Y de verdad que me duele, son dos chicos jóvenes con un cierto futuro que yo creo
sinceramente que si hubieran seguido por el camino que entendíamos o que yo
entendía que era bueno, seguramente hubieran tenido hasta, por qué los veo
inteligentes, en fin hasta tenían futuro en la política. Pero de esta manera a donde
van a parar si lo que están haciendo es un ejercicio de hipocresía terrible y es por lo
que les he dicho antes, pero en fin no quiero castigarlos más con esto porqué de
verdad que yo sinceramente si estuviera en el otro lado me dolería mucho que
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dijeran estas palabras pero es que no me queda más remedio porqué es que los
veo y me duele de verdad eh? Que me duele que ustedes hagan ese ejercicio.
Dicho esto, nosotros sí que vamos a votar a favor de la moción de Cal Trabal,
porqué lo hemos dicho en nuestro propio programa, queremos que los vecinos se
expresen libremente y lo digan, luego ya veremos cuando llegue el momento lo que
hay con el PDU, lo que nos favorece, lo que nos perjudica y tal, pero lo de Cal
Trabal para nosotros pasa, sin ninguna duda, por dónde tiene que pasar, porque los
vecinos digan lo que tienen que decir. Y ya que estamos en un país que nos gustan
tanto preguntarles a los vecinos pues preguntemos también eso.
En cuanto a la moción 32, hombre yo he escuchado con mucha atención al Sr.
García y de verdad que yo… cuando pide respeto para sus ideas que yo creo que
tiene usted toda la razón del mundo y que hay que respetarlas, echo de menos que
usted no respete a las de otros. Porqué mire fíjese usted ha llegado yo creo que
hoy ha insultado sin ningún empacho al rey que representa, le guste o no le guste,
a todos los españoles. Le ha llamado usted parásito, corrupto, franquista, hombre
yo creo que eso incluso es constitutivo hasta de delito.
Pero en cualquier caso allá usted. No se ponga así, chulerías pocas, chulerías
pocas porqué aquí fíjese, estamos como estamos. La libertad que ha proporcionado
esta democracia que hemos luchado todos para ella, la que ustedes llaman que no
es democracia y que la llamen de corrupta. Le permito a usted hacer hasta eso,
hasta eso, mofarse de quien representa a todo el conjunto de los españoles, le
guste o no le guste.
Mire vamos a votar en contra esta moción sin ninguna duda porqué ustedes piden a
este ayuntamiento que se incumpla de nuevo la ley. Este pleno ya votó a favor de
una moción presentada por Ciudadanos de respeto al ordenamiento jurídico
vigente. Hay diferentes sentencias que ordenan colocar el retrato del rey en lugar
preferente en el ayuntamiento. Y en ayuntamientos que han tenido la misma
ocurrencia que ustedes les ha obligado a cumplir con la ley. Hay sentencias de que
se cumple con tal…el retrato del rey está puesto por ley, no por capricho de
ustedes.
Y cuando ustedes hablan se arrogan ustedes la voluntad del pueblo ganando la
república a la ciudad de Hospitalet. Ustedes que presumen de hacer referéndums,
qué referéndums han hecho ustedes para arrogarse y decir declaramos este
municipio republicano, pero ustedes quien son. No, no , no, no, eso lo dice usted,
pero aquí le voy a recordar otra vez más que en esta ciudad, en Hospitalet, la
constitución que hay se votó, se votó y fíjese usted qué casualidad, que en
Hospitalet el 92,53 % la votaron, en el resto de España el 88, se votó mucho más.
Volvemos otra vez al erre que erre de que claro yo no la he votado. Yo tengo que
decirle a usted que bueno, que hay leyes, y no todas.
Mire la constitución americana fíjese si lleva años, sí, sí, no haga usted así. No, por
qué cuando no le gusta desprecio, insulto, descalificación, insultar, parásito,
retrógrado, corrupto, facha, fascista, ese es su vocabulario. Sin ninguna duda y
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nosotros somos más respetuosos. Nosotros respetamos lo que ustedes piensan, lo
combatimos, entre comillas, entre comillas, en las urnas. Y en las urnas a veces se
pierde y otras veces se gana. Mire si algún día en este país los ciudadanos de
España, todos, deciden que esto sea una república, yo estaré encantado porqué es
la soberanía y la expresión popular en las urnas la que haya unas ideas. Pero esta
ansiedad de que ustedes.. aquí ya está porqué lo digo yo, declaramos y nos
autoarrogamos la representación de toda la ciudad de Hospitalet, municipio…
venga por amor de Dios, municipio aquí, lo que ustedes quieran decir.
Mire yo creo que este ayuntamiento no puede votar a favor de algo que va otra vez
en contra de la ley. Bueno, si ustedes se atreven hagan como hicieron en
Barcelona, que fue un espectáculo allí quitando, quitando el busto, poniéndolo,
unos tiran la bandera, el Pisarello estira por aquí, el otro estira por allí. Estos
espectáculos no se pueden hacer hombre, hay que ser un poco más serio, que
ustedes lo pidan aquí, pues bueno están en su derecho. Como nosotros decirles
que no estamos de acuerdo. ¿Porqué? Por qué a ver si se enteran de una vez que
para preservar la democracia hay que preservar la ley, no hay democracia sin ley y
ustedes cuando no les gusta la desobedecen o intentan desobedecerla. Luego,
después ya tiran para atrás, cuando ven que puede venir la cosa un poco mal, esto
que dice usted que así pero luego no está tan dispuesto. No está tan dispuesto, que
va, que va, eso es postureo. Que va Sr. Coque, por favor. No, por qué ya veo yo
como hace regata y ya empiezan a girar el timón de Ítaca hacia otra vez hacia acá.
Ya hay declaraciones por ahí del Sr. Puigdemont que bueno si no puede ser en
ésta ya en la próxima si nos siguen votando claro que es lo que se trata.
No, no…pero mire vamos a ser serios, estas mociones que ustedes tiene todo el
derecho legítimo a presentarlas, yo creo que no tendrán mucho futuro a tenor de lo
que hemos visto aquí, a lo que se ha aprobado en este pleno. Porqué sino
volveríamos a entrar en contradicción y podríamos caer todo el pleno en vilipendio
de decir oiga ustedes son unos informales, votan un día una cosa y otro la
contraria. Yo espero y apelo un poco al sentido común de las personas que han
votado en un momento en que se cumplan la legalidad en este pleno. Por lo tanto,
miren dejen ya de presentar mociones que sinceramente van en contra de la ley
porqué al final lo que están haciendo es demostrando, dando un espectáculo
deprimente no solamente aquí en este país, sino fuera. Es lamentable las veces
que les han dado a ustedes con la puerta en las narices por intentar cosas que van
en contra de la ley y quieren pertenecer ustedes al círculo, a un círculo donde
estamos todos, donde sabemos por qué no dicen no no nosotros nos vamos a ir de
Europa. Europa les está diciendo que no se puede ir por ese camino, que hay que
respetar las leyes y quieren pertenecer a esa, a ese círculo sin respetar las leyes,
las leyes que no solamente emanan del ordenamiento jurídico español sino del
propio ordenamiento que hay, hoy por hoy, en la comunidad europea.
Por lo tanto, es algo que no lo acabo de entender. Mire yo ya no sé qué decirles
pero hay sentencias y hacer el ridículo para quitarlo y que luego vengamos y nos
meta alguien una querella y que tengamos que estar todos ahí. Usted dice que está
dispuesto a ese gesto que ha hecho antes que parece lamentable pero yo no. Yo
no. Yo no. Porqué yo respeto la ley. Porqué la ley me garantiza que exista la
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democracia y ustedes no piensan en ello. Sólo cuando no les parece… pues nada,
pues venga, desobediencia y incluso realimentando a estas personas, que
desgraciadamente, muchas de buena fe, las están engañando permanentemente.
Llevan un montón de años engañando a la gente. Ya no hablo de lo que pasa en
los colegios como hacían… cuando hablan de Franco que tanto le gustaba lo
mismo. Explicándoles historias y diciéndoles y falseando permanentemente la
historia. Esa es la verdad. Por lo menos es mi verdad y tengo tanto derecho a
expresarla como usted la suya.
No me voy a alargar más pero le digo sinceramente que por ese camino no vamos
a ningún sitio. Inténtenlo ustedes desde la legalidad conseguir sus ideas que es
legítimo. Y ahí nos van a encontrar, en el camino, debatiendo ideas y ahí es donde
nosotros vamos a decir pensamos así y ustedes…, y al final todos no solamente
una parte decidiremos si queremos ser republicanos o monárquicos. Si queremos
tener independencia o no. Pero yo le garantizo una cosa: si la mayoría del pueblo
español donde estamos todos, votara república yo no tendría ningún problema, por
qué soy un demócrata sobre todo, pero no por qué usted lo diga y lo imponga y
quiera venir aquí arrogándose usted una representación que no tiene, diciendo
declaramos el municipio de Hospitalet república. Pero qué es esto? Nada. Quitamos
la foto del rey porqué yo quiero. Quitamos la bandera española porqué me da la
gana. Pero esto qué es? A donde vamos a parar. Por esa regla de tres yo podría
decir voy a hacer la hacienda catalana, y entonces cuando usted dice que yo digo
que no pague las multas que no es cierto, yo puedo decir oiga usted está diciendo
que no pague al otro lado, me entienden? O sea fíjense ustedes cómo cambian los
discursos en función de lo que interesa.
Por tanto, vamos a ser coherentes y ustedes que tienen pues el legítimo derecho
por qué se lo dan los votos que han tenido aquí en esta ciudad, respétense ustedes
mismos. Porqué me da la sensación de que cuando hacen estas cosas ustedes
pierden su propio respeto y esto sinceramente tenemos que retomar al confianza en
la política y en los políticos y con estas cosas no vamos a ningún sitio. Vamos a
observar el marco legal que tenemos. Vamos a cambiarlo con el consenso
hablando como haga falta si es que no estamos de acuerdo. Pero mientras que
exista vamos a respetarlo porqué sino al final pues esto será una olla de grillos, un
reino de taifas donde cada uno haga sus leyes y ya pasó y ha pasado en este país
en otras épocas. Y han resultado luctuosas y no queremos volver a las andadas,
tenemos que ir con la legalidad. Hoy, hoy la propia ley nos da herramientas para
poder cambiarla. Vayan ustedes por ese camino, por la ley. Gracias.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Gracias señora alcaldesa. Creo que no seré tan intenso como el Sr. García. En todo
caso intentaré también ser breve. Moción número 30 bueno aprovechar y saludar
también la presencia de personas en representación de la asociación. Agradecer…
agrair al grup d‟Esquerra Republicana, doncs la possibilitat d‟afegir-hi alguna
esmena en el text inicial, també treballat segurament, doncs com plantejàveu amb
l‟associació.
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Sí que en tot cas fer ressò o fer-nos ressò també del comentari que feia la senyora
Santón als professionals de l‟àmbit de salut. Els inspectors ja tenen la formació i
habitualment, per no dir sempre, doncs fan gala de la seva professionalitat, no
obstant entenent doncs el comentari que vostè feia, votarem a favor de tot el
contingut de la moció.
No obstant, també m‟agradaria fer algun apunt per exemple que ja n‟hi ha,
segurament de manera molt tímida, però ja n‟hi ha algunes passes en aquest sentit
perquè per exemple els caramels de la cavalcada dels reis sí que són lliures de
gluten i per tant són aptes per a tota la infància que participa en aquell acte.
En qualsevol cas, es tracta de donar visibilitat a aquesta malaltia i a les dificultats de
diversa índole que comporta i especialment, doncs com diu la moció, en la dieta
que han de seguir les persones afectades per la malaltia.
I un apunt, més que res en la proposta o el comentari que la Sra. González feia al
respecte dels contractes, ja s‟intenta habitualment incorporar aquesta visió, aquest
matís, però es prou difícil i a la vista està doncs les dificultats per exemple que a la
ciutat veïna de Barcelona han tingut per exemple doncs per poder continuar
prestant el servei d‟ajut a domicili per part d‟entitats socials. O sigui de vegades per
molt esforç que es pugui fer, es pot incorporar aquesta visió, aquest matís, i d‟altres
no tant.
Respecte a la número 31, en definitiva el que estem plantejant o el que interpretem
de la moció número 31 és que s‟està demanant un repartiment just. Evidentment
doncs, segurament doncs hi ha entitats que sortiran afavorides. En definitiva s‟està
canviant o s‟ha estat canviant en els últims anys fins i tot aquest criteri i en definitiva
per això votem a favor. I d‟alguna manera sol·licitem doncs també un canvi en la
manera d‟adjudicar els fons del 0,7. Res més.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Pel posicionament, per la moció 32, els socialistes de l‟Hospitalet respectem la
legalitat vigent i sense renunciar als nostres valors republicans votem en contra de
la moció.
Respecte de la moció 33, respecte d‟aquesta moció em sembla que feia... han fet
referència més d‟un portaveu dels que m‟han precedit, és difícil discernir del debat
entre Cal Trabal del PDU, diguéssim, perquè forma part i aquí es parla del sector i
dins del sector 2 del PDU, Cal Trabal com a tal és un tros, tampoc ho és tot, per
tant, és difícil discernir una cosa d‟una altra.
Sí, que respecte d‟alguna... crec que val la pena que ho emmarquem i dir algunes
coses que hi són escrites, que no són opinions diguéssim no? Sinó que estan en el
text del PDU o que formen part de documents d‟aquests públics. Diguem que el
conjunt d‟aquest projecte del PDU, és un projecte que s‟emmarca amb la
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transformació metropolitana de l‟antiga, era coneguda com a Autovia de
Castelldefels. Entre l‟aeroport i Barcelona. I aquest projecte està recollit des de fa
molts anys en el pla territorial de la regió metropolitana. De fet aquí el que es busca
amb tot això és buscar una façana, una façana urbana per reconvertir una autovia,
com era l‟autovia de Castelldefels, per convertir-la en una via urbana i fer-ho això
amb una integració urbana i de continuïtat amb la pròpia via.
De fet el projecte del que nosaltres avui estem parlant aquí, o el tros de projecte
que parlem, parlem de Cal Trabal però de tot el PDU, forma part d‟això diguéssim i
és pràcticament mimètic amb el que hi ha a l‟altra banda del riu, el que és conegut
com a l‟eixample nord en el municipi del Prat de Llobregat. Allà s‟hi projecta tota
una façana, és bastant més gran en el seu abast, en quant a metres quadrats de sòl
que el que estem parlant del PDU de la Gran Via a l‟Hospitalet, allà estem parlant
d‟un projecte de bastant més abast en quant a metres quadrats de sòl repeteixo, on
es projecta desenvolupament d‟activitat econòmica i sis mil habitatges.
Dit tot això algunes de les consideracions que es plantegen en la moció... En la
moció per exemple hi ha un “atès” que diu literalment: “atès que el PDU no
contempla l‟afectació sobre la vegetació ni la fauna de la darrera zona agrícola de
l‟Hospitalet”. Això és literal, el que diu la moció. Respecte a això dir que hi ha un
estudi ambiental estratègic en el PDU on la vegetació i la fauna són un dels
requeriments ambientals estudiats, que aquest estudi estableix obligacions en
matèria de biodiversitat, connectivitat ecològica i paisatge, que tenen especial
incidència en l‟objectiu de protecció mediambiental establert.
Dir que tot això, a més a més, amb altres consideracions que es fan en els atesos
de la moció, significa que per exemple tota la connectivitat de zona verda que feia
referència el sr. Monrós, que va des de la rambla la Marina al parc de Bellvitge,
passa per Cal Trabal i ens connecta amb el riu. Això ens permetrà, entre d‟altres
coses, tenir un carril bici i de vianants que connectarà tot el lateral de la Gran Via,
des de la rambla La Marina, perquè encara no podem fer el salt a l‟altra banda
perquè tenim les vies. Com vostès saben el projecte inicial contemplava el
soterrament de les vies per a donar-li continuïtat. Hem hagut de fer el salt més cap
al sud del pont de Sant Roc, i això significa que el carril bici connectarà des de la
rambla la Marina al parc de Bellvitge i arribarà per sota de la ronda però suprimint,
com està recollit en el PDU, un dels enllaços viaris, lo qual canviarà, pensem que
considerablement, un carril bici que avui en el moment que passa per sota de la
ronda és aproximadament uns 80 cm. d‟amplada, a tenir entre 8 i 10 metres
d‟amplada i per tant sí que tindrem un camí que unirà la ciutat, el barri de Bellvitge,
el parc de Cal Trabal i l‟accés al riu Llobregat. Per tant l‟accés al riu Llobregat serà
molt més amigable del que ho és avui mateix.
Després una altra, en els acords vostès sol·liciten que Cal Trabal sigui catalogada
com a zona agrícola i que aquesta zona s‟incorpori al Parc Agrari del Baix
Llobregat. Això significa, curt i ras, modificar la qualificació urbanística. Si
modifiquem aquesta qualificació urbanística, ja que aquesta zona des de l‟any 1976
quan es va crear el pla general metropolità està qualificada com a zona verda,
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aquesta modificació significaria perpetuar l‟ús privatiu i lucratiu d‟explotacions
agràries sense que la ciutadania pogués gaudir de l‟ús públic d‟aquest espai.
Perquè en el debat no hem d‟oblidar tot el que avui diem Cal Trabal, l‟espai de Cal
Trabal, és un espai avui privat, tant el que és el terreny com el que són les masies i
en el conjunt del projecte el que es preveu és que tot això sigui, passi a ser de
titularitat pública ja urbanitzat amb els costos associats amb el desenvolupament
del PDU, incloses no una, les tres masies. Que les tres masies han de ser
rehabilitades i cedides gratuïtament a l‟ajuntament perquè puguin ser equipaments i
per tant es pugui desenvolupar activitat pública també amb elles. Per tant, mantenir
o no mantenir, canviar la qualificació de Cal Trabal el que significaria seria això,
significaria perpetuar l‟ús privatiu i lucratiu d‟aquestes explotacions agràries.
A la creació del parc de Cal Trabal, ho diu el PDU, es diu de forma específica que
es conserva la fesomia del seu origen agrícola i preserva, i el projecte ha de
preservar i millorar els valors i elements naturals, fauna, vegetació i paisatges. El
parc de Cal Trabal tindrà entre 25 i 27 hectàrees públiques d‟accés per a tothom, la
qual cosa el convertirà en un dels parcs més grans de l‟àrea metropolitana. Vostès,
a més a més, el que plantegen és al sector 2 no fem sostre, no fem cap edifici. El
que no podem és deslligar les coses. Mirin, si hi ha sostre és perquè hi ha d‟haverhi uns aprofitaments que paguen el parc, les masies, el soterrament de les línees
elèctriques, el soterrament de la Gran Via i una cosa sense l‟altra és impossible.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sobre el tema de la monarquia, em sorprenen els valors republicans del PSC,
perquè suposo que deuen ser valors republicans donar una medalla d‟or, és a dir, a
la monarquia.
Respecte Ciutadans, i tant que presentarem moltes mocions i només faltaria que no
poguéssim presentar les mocions que nosaltres volguéssim, i miri, podríem estar
d‟acord en una cosa, vostè diu que s‟ha de votar, no? doncs votem, votem si la
ciutadania vol monarquia o república, i votem si els catalans volen la independència
o no, però votem. Sí, sí, no estem fent diàleg.
Sobre el tema de la moció de Cal Trabal, diferents coses, sobre el tema de
l‟alternativa que comentava el portaveu de Convergència, sobretot del sector
número 2, nosaltres hem manifestat i el que diem és que nosaltres no volem
aquests edificis que es volen construir en el marc de la cua de maniobres i que
volem que es construeixi un parc urbà que connecti el que és el parc de Bellvitge
amb el que seria el Delta del Llobregat.
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Respecte a les consideracions d‟Iniciativa, bé, suposo que aquest grup pot
presentar mocions igual que ho va fer sobre Cal Trabal a l‟anterior mandat el Partit
Popular o també ho va fer Iniciativa, que per cert, Iniciativa defensava els beneficis i
la seva aportació amb el PDU.
I respecte a la masia de Can Masover Nou, nosaltres demanem als propietaris que
restaurin, perquè és la seva obligació, és a dir, és propietat seva i la seva obligació
és restaurar un patrimoni arquitectònic, igual que demanarem als propietaris que
restaurin la masia de Can Rigalt, perquè estem parlant de propietaris, és a dir, que
tenen prous diners, vostè ho ha dit, l‟empresa Hakerson que són internacionals, són
persones, és a dir, tenen prou diners, igual que amb la masia de Can Rigalt els
propietaris no són uns qualsevol.
I respecte al que comentava el PSC, a veure, nosaltres únicament defensem allò
que vostès deien a l‟any 97, i ho deien així, volem un oasis agrícola, ho deien així,
estem defensant això, volem que Cal Trabal es mantingui com oasis agrícola, com
la nostra zona agrícola i s‟incorpori al Baix Llobregat, i vostès a l‟any 97 no parlaven
ni que s‟havia de construir set gratacels en la zona de Cal Trabal, ni en cap
moment.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, a la Sra. Sonia Esplugas dir-li que potser ella no coneix la Taula d‟Entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya, abans esmentava a entitats a nivell estatal, que
estaven molt contentes amb la gestió estatal actual, però dóna la casualitat que
aquesta Taula d‟Entitats agrupa més de 3.000 entitats i que rebutgen aquesta
Sentència, perquè precisament perjudica a les entitats que treballen al territori i que
treballen a nivell local i a nivell autonòmic.
Y del tema del Sr. García, pues el espectáculo que monta, lo juzgarán los
ciudadanos.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Únicament una cosa que m‟he oblidat, sobre els no adscrits, mirin, vostès tenen un
problema i un problema de consciència i de moral, no et compres, si no et vens, i
vostès s‟han venut per un bon sou, per votar en contra d‟allò que han defensat o
han dit defensar sempre, i és vergonyós, vostès ja han pagat la penyora, vostès en
aquesta moció el que han fet és votar en contra d‟allò que deien defensar, que era
la darrera zona agrícola de Cal Trabal.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Aclarir-li, Sr. García o Srs. García, ja que tots han apuntat més o menys el mateix,
nosaltres no ens hem venut, hem donat els mateixos arguments, i hem votat en
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contra únicament perquè no estem d‟acord que siguin vostès els que decideixin
cóm ha de ser Cal Trabal, ni vostès, ni el govern, ha de ser el ciutadà. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, primer, respecte d‟Esquerra Republicana, em sobte bastant, perquè jo sí que he
tingut la intenció i la opció i m‟he informat del que es movia dintre de l‟Assemblea de
Cal Trabal, he tingut aquest moviment d‟anar i apropar-me, cosa que mai he vist a
ningú d‟Esquerra Republicana informant-se al menys del que es movia al carrer.
Tampoc entraré jo a defendre‟m de segons quines coses, jo ni sé quins són els
principis si canvien o no de les persones, ni entro mai a jutjar-ho, perquè crec que
tothom som lliures de decidir en tot, i és normal que no entenguin el pacte de
govern, perquè si no segurament algun altre grup estaria en aquest pacte de
govern, és molt lògic.
Respecto al Sr. Miguel García, de verdad, me ha conmovido el detalle que ha
tenido conmigo al hablar tan bien de mí en algunas cosas, incluso ha habido un
momento que me lo he creído y todo, usted viene aquí, continuamente, a decirme y
a enseñarme, yo, por lo lógico, los meses que tiene 31 días, 30 días me dedico al
trabajo en mi área y el siguiente día, que es el día del Pleno, vengo aquí y doy mi
opinión y veo muchas veces lo que no hay que hacer a nivel político, y entre
algunas de esas cosas es, pues escucharle a usted continuamente en este Pleno.
He echado de menos que no me diga lo de la voz del amo ¿me lo vas a decir?
Bueno, pues como seguramente me lo vas a volver a decir, yo digo que usted sí
que fue la voz del amo mientras su amo fue Alcalde y después, una vez pasó de
Alcalde, mírese usted dónde está.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a ver, Sr. Jiménez, vamos a ver, mire, aquí, lo puede ver todo el mundo,
usted ¿lo ven? ¿lo ven aquí? ¿lo de la hemeroteca? En su momento decía todo lo
contrario de lo que hace y yo simplemente me pregunto a que obedece eso, y
puedo pensar, sin ninguna duda, o quizás con alguna duda si usted me pone en
esa tesitura, porque me demuestra lo contrario, que es porque usted responde a la
voz de su amo, ahora se lo digo, ve, estaba usted con ganas de que se lo dijera, no
se lo quería decir, porque en el fondo, ya le he dicho antes que me sabe mal tener
que decirles esto, sí, se lo puedo garantizar, me sabe mal, en el fondo me duele
tener que decírselo, porque el día que yo a ustedes les conocí y tuvimos una cierta
relación, cuando ustedes nos convocaban en el salón este de aquí al lado y nos
decían todo lo malo que era el gobierno y lo que había que hacer y tal y todo eso, y
ustedes promovían esas reuniones, pues yo creí que ustedes, pues estaban un
poco, quizás, digo, parece que son gente con fuerza, que se cree el discurso este
de la sociedad y tal y cual.
Y mire, es legítimo que el Partido Socialista defienda lo que defiende, porque lo dice
a pecho descubierto lo que es, lo explica, va con ese programa, le gustará a uno o
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no le gustará a uno, lo votarán otros, pero ellos van con la cara destapada, ustedes
no, ustedes iban con una cara, engañaron a diestro y siniestro a los votantes, al
otro, y siguen engañando. Pero yo hubo un momento en el que creí en ustedes, se
lo puedo asegurar, porque los veía chicos jóvenes, con ganas, con unas ideas
sociales, de ayudar y demás, y luego se rompe eso, se rompe porque veo que al
final el dichoso parné, tengo que pensar eso, porque no puede ser otra cosa, no se
cambia tan rápido, y el dinero mueve muchas voluntades.
Miren, vamos a dejarlo, yo voy a hacer lo que pueda, les voy a decir lo que pienso
siempre, lo que pienso, y en cuanto a lo voz de mi amo del Alcalde, no diga
tonterías hombre, eso son bobadas, yo no he tenido nunca, nunca he tenido…, yo
soy un hombre muy indómito, es difícil que yo me preste a seguir los postulados de
nadie, por mi propia naturaleza. Mire, el que hace el ridículo es el que propone
cosas, Sr. Coque, el que propone cosas que son ridículas.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, Sr. García, se le ha acabado el tiempo, y creo que han tenido tiempo
suficiente, todo el que el Reglamento dictamina. Un minuto por, no sé cuánto es por
alusiones, dos minutos por alusiones.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Sr. García, le puedo decir y de forma muy orgullosa, que gracias al pacto de
gobierno estoy haciendo lo que dije en la campaña electoral que iba a hacer.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sólo una puntualización, yo más allá de las personas que ocupamos este Pleno y
venimos aquí a decir cosas, a mí hay cosas que me preocupan más que las
personas, que son los hechos de los partidos, y que usted venga aquí a decir que
se preocupa por ciertas cosas y yo después veo una portada de La Razón, donde
dice que Ciudadanos paga sus campañas con las subvenciones de los
ayuntamientos, me preocupa y me preocupa mucho.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Únicament per dir-li al Sr. Rafa que aquest portaveu i el grup polític, sempre està,
des del primer dia, en el tema de la defensa de Cal Trabal, des de l‟any 2007, a
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vostès no els hem vist en cap moment, i està clar, vostès qui paga mana, i vostès
han votat en contra d‟allò que defensaven fa un any. Concretament, vam tenir un
debat al Barradas que va sortir el tema de Cal Trabal i vostès van ser els garants de
la defensa de Cal Trabal, vostès des que han entrat en aquest govern, han canviat
el seu posicionament, i aquesta és la penyora que li fa pagar la principal força de
l‟equip de govern d‟aquesta ciutat, el Partit dels Socialistes, la penyora és votar en
contra d‟aquesta moció, igual que si ara plantegéssim una moció de reobertura de
la ràdio, vostès acabarien fent el mateix i votarien en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo crec que ha quedat suficientment debatudes les mocions, quedarien
aprovades la número 30, la número 31, queda rebutjada, si no estic mal..., la
número 32.

SRA. SECRETÀRIA
La número 32, el apartado cuarto se ha aprobado.

SRA. ALCALDESSA
El apartado cuarto se ha aprobado y ¿cuál es el apartado cuarto?

SRA. SECRETÀRIA
Dar traslado de los acuerdos de la moción inexistente, es la ventaja de votar punto
por punto.

SRA. ALCALDESSA
Pues no sé cómo vamos a dar traslado de algo que no se ha aprobado, pero bueno,
en fin, a veces somos así de…, en fin, es así. ¿Quién ha votado a favor del punto
cuatro?

SRA. SECRETÀRIA
Del punto cuatro han votado a favor, los que han votado en contra y hacemos por
resto, han votado en contra los dos concejales no adscritos y los once del grupo
municipal socialista, son trece, y catorce a favor, o sea, trece en contra y catorce a
favor, por tanto, el cuarto está aprobado, no sé.
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SRA. ALCALDESSA
¿Del Rey?

SRA. SECRETÀRIA
No, no, de Cal Trabal.

SRA. ALCALDESSA
La moción del Rey ha votado a favor la…

SRA. SECRETÀRIA
No, no, no, perdón, la moción del Rey…, estoy hablando de la 33.

SRA. ALCALDESSA
No, yo estoy hablando de la 32, del Rey.

SRA. SECRETÀRIA
La 32 está rechazada.

SRA. ALCALDESSA
Esta se ha rechazado, vale, es que me había ya…, la número 32 no se ha
aprobado, perquè ens entenguem, i la de Cal Trabal no s‟ha aprovat… el contingut
de la moció no s‟ha aprovat i sí que s‟han aprovat els trasllats d‟una moció que no
s‟ha aprovat. Molt bé, el punt número 1, el 2, el 3, s‟han rebutjat i el 4, que són els
trasllats, s‟han aprovat, doncs s‟han aprovat els trasllats, no sé què traslladarem,
però aprovats estan.
Molt bé, hauríem acabat amb les mocions d‟Esquerra Republicana, jo demano una
mica de silenci, més que res perquè així anem per feina i acabem, queden les de
Convergència, Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 30, 31, 32 i 33;
adoptant-se els següents acords:
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MOCIÓ 30.- SOBRE L’ADOPCIÓ DE MESURES PER A MILLORAR LA
QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES CELÍAQUES DE L’HOSPITALET.
Atès que la malaltia celíaca (EC) és una malaltia autoimmune, es a dir, produïda pel
mateix sistema immune del pacient, que consisteix en una intolerància permanent a
les proteïnes del gluten.
Atès que la incidència de la celiaquia a Europa es calcula que és de l‟1% de la
població, la qual cosa converteix en la condició genètica amb més prevalença al
mon occidental.
Atès que a Catalunya és calcula que hi ha 75.000 persones celíaques de les quals
només el 1% han estat diagnosticades.
Atès que els pacients celíacs no diagnosticats presenten una sèrie de problemes de
salut com la desnutrició secundària, dèficit d‟absorció de nutrients (ferro, calci...)
que comporten anèmia, osteoporosi, problemes de fetge, alteració de la mucosa
intestinal, retard de creixement i desenvolupament en els nens.
Atès que en l‟actualitat, l‟únic tractament per a la malaltia celíaca és el seguiment de
per vida a una dieta estricta sense gluten.
Atès que els preus de mercat dels productes sense gluten per un celíac a casa pot
fer augmentar la despesa considerablement i es calcula que l‟increment mitjà per
pacient és d‟uns 1.586,- Euros/any.
Atès que l‟Estat espanyol és l‟únic país europeu que no atorga ajudes directes. (A
Suècia o Regne Unit, els productes sense gluten són gratuïts fins als 16 anys, a
Dinamarca existeixen ajuts directes de 200,- Euros/mes per pacient)
Atès que el 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la resolució
879/X per la millora de la qualitat de vida del col.lectiu celíac on es demanava la
reducció de l‟IVA dels productes sense gluten, controls d‟inspecció en seguretat
alimentària, sensibilització en el sector restaurador i hoteler o la implementació de
protocols en els menjadors escolars, entre altres.
El Grup Municipal d‟ERC 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 el punt PRIMER que literalment diu:
PRIMER.- Que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet doni suport a la Resolució 879/X del
Parlament de Catalunya per la millora de la qualitat de vida dels celíacs.
b)

S’aprova per unanimitat el punt SEGON que literalment diu:
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SEGON.- Sol.licitar al Govern de l‟Estat espanyol que impulsi l‟aprovació
d‟ajudes directes o de beneficis fiscals per a persones celíaques, com per
exemple reduccions en l‟IRPF i la reducció de l‟IVA dels productes sense gluten.
c) S’aprova per unanimitat el punt TERCER que literalment diu:
TERCER.- Instar a la Generalitat de Catalunya per a la creació d‟un sistema
d‟ajuts econòmics directes a les famílies dels/de les celíacs i que destini
recursos per a la investigació pública, prevenció i tractament relacionat amb la
malaltia celíaca, així com un seguiment adequat.
d) S’aprova per unanimitat el punt QUART que literalment diu:
QUART.- Que l‟Ajuntament garanteixi aliments sense gluten a les persones
celíaques, què pel seu nivell d‟ingressos son beneficiaries del programa
d‟aliments, amb l‟objectiu de garantir el seu accés i pal·liar el sobrecost que
suposen els aliments sense gluten.
e) S’aprova per unanimitat el punt CINQUÈ que literalment diu:
CINQUÈ.- Que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet doni suport a les campanyes i
accions informatives, formatives i de divulgació entorn la celiaquia que realitzi
l‟Associació de Celíacs de Catalunya, així com en accions de suport per a
millorar la qualitat de vida de les persones amb celiaquia a la ciutat.
f)

S’aprova per unanimitat el punt SISÈ que literalment diu:
SISÈ.- Que en les principals festes i esdeveniments impulsats per l‟Ajuntament,
aquest vetlli per, en la mesura de les seves possibilitats, oferir alternatives
adients pels ciutadans afectats per celiaquia.

g) S’aprova per unanimitat el punt SETÈ que literalment diu:
SETÈ.- Que coincidint amb l‟entrada en vigor del reglament Europeu 1169/2011
entorn a la informació obligatòria dels productes alimentaris i en concret a allò
que refereix a la declaració dels 14 al.lergògens alimentaris dins dels quals
s‟inclou el gluten, l‟Ajuntament realitzarà en pro de la seguretat dels aliments per
als celíacs, diverses accions com ara:
a.

b.

Difondre i/o promoure la informació necessària per a unes bones
pràctiques en matèria de seguretat alimentària per l‟elaboració i
manipulació de productes sense gluten en els sectors implicats
(restauració, obradors, etc.).
Col.laborar amb l‟Associació de Celíacs de Catalunya en la
realització de campanyes d‟informació entorn les implicacions del
reglament 1169/2011 als sectors implicats.
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c.

Impartir formació en celiaquia i pautes seguretat alimentaria en la
cuina sense gluten als inspectors de l‟Ajuntament i comerç minorista.

d.

Sensibilitzar al personal docent, personal de menjadors escolar,
escoles bressol i altres centres.

h) S’aprova per unanimitat el punt VUITÈ que literalment diu:
VUITÈ.- Que l‟Ajuntament organitzi una jornada formativa dirigida al sector
restauració, per aquells que vulguin obtenir l‟acreditació “Servei Sense Gluten”
que ofereix de manera gratuïta l‟Associació de Celíacs de Catalunya, per tal de
garantir un servei correcte (En línia amb el que ja s‟ha fet a Barcelona, Mataró,
Terrassa, i s‟han compromès les 14 comarques de les quals els seus gremis
integren la Federació Intercomarcal d‟Hostaleria i Restauració).
i)

Ha estat aprovat el punt NOVÈ amb 25 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; 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 2 vots d’abstenció dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
NOVÈ.- Oferir un enllaç des del portal de l‟Ajuntament des del qual hi hagi una
ubicació dels establiments de restauració que ofereixen àpats per celíacs i que
estiguin acreditats per l‟Associació, sobre plànol de la ciutat, i de la seva oferta
gastronòmica i comercial pel celíac i que s‟inclogui un enllaç a l‟Associació de
Celíacs de Catalunya per a obtenir més informació.

j)

S’aprova per unanimitat el punt DESÈ que literalment diu:
DESÈ.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de
Catalunya, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al Gremi d‟Hostaleria i alimentació
de l‟Hospitalet, al Consell de Ciutat i a l‟Associació de Celíacs 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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MOCIÓ 31.- DE SUPORT A LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL
DE CATALUNYA I DE REBUIG A LA GESTIÓ ESTATAL DELS FONS
PROCEDENTS DEL 0,7 % DE L’IRPF.
Atès que les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la
prestació de serveis sovint públics d‟atenció a les persones. Aquestes entitats
aporten un valor afegit, que per la seva naturalesa civil han ajudat històricament a
innovar i a generar noves demandes ciutadanes d'atenció social i de salut.
Atès que la seva naturalesa de base ciutadana, així com la seva vocació social,
comunitària i no mercantil, ha generat una confiança ciutadana vers un teixit
assistencial de primer ordre en àmbits on l‟Administració no arriba directament.
Milers d‟entitats del tercer sector social realitzen a Catalunya i a L‟Hospitalet un
esforç diari i constant en l‟atenció i defensa de les persones i de les situacions de
vulnerabilitat social que pateixen.
Atès que en aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats,
Catalunya ha manifestat sempre la seva voluntat de gestionar els fons provinents
del 0,7% per a programes socials, d‟acord amb les competències exclusives que li
atorga la Constitució Espanyola en l‟àmbit de les polítiques socials. En el transcurs
dels últims anys Catalunya ha aportat el 25% de la recaptació estatal del 0,7% de
l‟IRPF per a fins socials, però només en rep anualment el 14% en forma de
programes socials que tenen lloc en territori de Catalunya.
Atès que això significa que el conjunt d‟entitats catalanes deixi de rebre aquest any
un total de 26,5 milions, amb la conseqüent pèrdua d‟ajuda i oportunitats per als
nostres conciutadans més vulnerables.
Atès que en 13 ocasions diferents en els últims vint anys, el Suprem i el
Constitucional havien dictat sentències dient que l‟Estat no és competent per
gestionar i distribuir aquestes subvencions, sinó que ho han de fer les Comunitats
Autònomes. Tot i això, el passat 17 de març, el Tribunal Suprem, ha desestimat un
recurs contenciós-administratiu de la Generalitat de Catalunya contra el Reial decret
que regula el sistema de repartiment estatal del de fons a les entitats socials
mitjançant el 0,7% de l‟IRPF. La sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de
març de 2016, contradiu les 13 sentències anteriors del Tribunal Constitucional i del
Tribunal Suprem que donaven la raó a la Generalitat en aquest tema.
Atès que la Taula d‟entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més
de 3.000 entitats socials catalanes, ha rebutjat la sentència i ha exposat que
suposarà que una seixantena d‟entitats socials catalanes quedin excloses de la
recepció de fons de l‟IRPF, ja que el model actual limita la distribució d‟aquests
ajuts a les entitats que siguin d‟àmbit estatal, deixant fora les que actuen només en
l‟àmbit local o autonòmic i perjudicant les i els usuaris a qui atenen.
Atès que les entitats del tercer sector també s‟han mostrat crítiques amb el fet que
en les darreres convocatòries l‟Estat va eliminar el concepte d„assistència social” de
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les bases de les subvencions per esquivar aquestes sentències desfavorables del
Constitucional i del Suprem, malgrat que és evident que el conjunt de les entitats
beneficiàries d‟aquestes subvencions es dediquen a l‟assistència social, i que els
projectes subvencionats tenen tots relació amb l‟assistència social, una matèria de
competència exclusiva de les Comunitats Autònomes.
El Grup Municipal d‟ERC proposa al Ple l‟adopció dels següents:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en
contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Mostrar el desacord amb la sentència del Tribunal Suprem 610/2016,
del 17 de març de 2016, que desestima el recurs presentat per la Generalitat de
Catalunya en què reclamava la gestió dels fons procedents del 0,7% de l‟IRPF
per a finalitats socials; així com el nou sistema de gestió dels fons a càrrec de
l‟Estat que perjudica les entitats d‟àmbit local i autonòmic i a donar suport a
totes les accions que pugui emprendre la Generalitat en la defensa de les seves
competències.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
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CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en
contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Manifestar el suport de l‟Ajuntament a les entitats del tercer sector de
l‟Hospitalet i de Catalunya i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la
garantia dels drets socials.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;; dels representants d‟ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 7 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González i dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
TERCER.- Denunciar l‟actitud recentralitzadora del govern de l‟Estat espanyol
que perjudica directament a les entitats socials de l‟Hospitalet i de Catalunya i el
greuge que suposa el fet que Catalunya hagi aportat en els darrers anys el 25%
de la recaptació estatal del 0,7% de l‟IRPF per a fins socials, però només n‟hagi
rebut anualment el 14% en forma de programes socials al territori català.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en
contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
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Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Fer arribar aquest acord a tots els grups del Parlament de Catalunya,
a l‟Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis
de Catalunya, a la Taula d‟entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i al
Consell de Ciutat.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada
pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit
és la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

MOCIÓ 32.- PER A LA RETIRADA DEL RETRAT DEL REI, LA RETIRADA DE
LA MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT A JUAN CARLOS I I EL CANVI DE
DENOMINACIÓ DE L’AVINGUDA JUAN CARLOS I DE L’HOSPITALET.
Atès que la instauració de la monarquia a l'Estat espanyol no va ser fruit d‟un
procés democràtic, sinò que va ser imposada com a conseqüència directa d'una
dictadura, basant la seva legitimitat en la decisió de Francisco Franco, de qui
esdevé hereva. A la fi del franquisme el poble espanyol va ser privat de poder
decidir el seu cap d'estat, en un procés de transició imperfecte, tutelat i que no va
acabar de trencar amb el règim anterior.
Atès que els Borbons són responsables de la pèrdua de les llibertats nacionals que
encara els catalans no hem recuperat, i són els representants d'una dinastia que ha
estat protagonista d'etapes de repressió, prohibicions i persecució de la cultura
catalana.
Atès que la monarquia és una institució desfasada i anacrònica, i que representa
uns valors completament allunyats del principi d'igualtat entre ciutadans, aprofitant
el blindatge constitucional per mantenir privilegis d'aforament i immunitat davant la
llei, que empara i ha fomentat en el seu entorn conductes opaques i proclius a la
corrupció.
Atès que l'any 1996 l‟Ajuntament de l‟Hospitalet va decidir donar la medalla d‟or de
la ciutat al rei Juan Carlos I, “com a reconeixement de la seva tasca i trajectòria”.
Una trajectòria marcada pels escàndols i els casos de corrupció en el seu entorn
més directe.
Atès que el mes d'abril del passat any 2015 el Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet va
aprovar una moció en favor de la República, que reclamava el dret de la ciutadania
a escollir lliurement el seu cap d'Estat.
Atès que a Catalunya, després de les eleccions del 27S i fruit de la massiva i
constant mobilització social dels darrers anys, s'ha iniciat el camí cap un procés
constituent de la República Catalana.
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Atès que els ciutadans de l‟Hospitalet és caracteritzen per estar compromesos amb
els valors republicans com la igualtat d‟oportunitats, la llibertat, la solidaritat i la
justícia social.

El grup Municipal d‟ERC 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) Ha estat rebutjat el punt PRIMER amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 7
vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez, assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- La retirada del retrat del rei del saló de Plens.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGON amb 18 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez 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, assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
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SEGON.- Declarar l'Hospitalet de Llobregat com a municipi republicà.
c) Ha estat rebutjat el punt TERCER amb 18 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
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, assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
TERCER.- Retirar la Medalla d‟or de la ciutat al rei Juan Carlos I.
d) Ha estat rebutjat el punt QUART amb 18 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez 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, assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
QUART.- Substitució de nom de l‟Avinguda de Joan Carles I de l‟Hospitalet per
un dels noms de reserva del nomenclàtor de l‟Hospitalet.
e) Ha estat rebutjat el punt CINQUÈ amb 18 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
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Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez 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, assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
CINQUÈ.- Donar trasllat d‟aquesta moció als diferents grups del Parlament de
Catalunya, del Congrés dels Diputats i al Consell de Ciutat.
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 33.-

PER LA PRESERVACIÓ DE CAL TRABAL.

Atès que el Pla Director Urbanístic d‟Ordenació del sector d‟ interès supramunicipal
a l‟àmbit de GranVia-Llobregat afecta a la darrera zona agrícola de L‟Hospitalet, Cal
Trabal.
Atès que Cal Trabal és l‟últim vestigi del passat agrícola de la ciutat i que combina
patrimoni arquitectònic, natural i agrícola.
Atès que a la zona agrícola de Cal Trabal és un dels pulmons verds de la ciutat on
es concentra la major part de la diversitat biològica de l‟Hospitalet de Llobregat,
segons l‟inventari de flora i fauna de la ciutat.
Atès que la zona de Cal Trabal ha estat declarada Important Bird Area (IBA).
Atès que a Cal Trabal hi ha diferents masies catalogades com a Patrimoni històric i
que algunes d‟elles com la de Can Masover Nou estan en molt mal estat.
Atès que la construcció de la cua de maniobres de la línia 1 de metro va malmetre
part de la zona agrícola i que no es va realitzar cap actuació de restauració.
Atès que el PDU no contempla l‟afectació sobre la vegetació, ni la fauna de la
darrera zona agrícola de L‟Hospitalet.
Atès que l‟actual camí d‟accés a peu i en bicicleta al riu Llobregat és el camí natural
d‟accés des de l‟Hospital de Bellvitge i el carrer de la Feixa Llarga i que aquesta
zona actua de zona de transició entre la trama urbana i la zona agrícola.
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Atès que l‟Estudi de mobilitat del PDU no ha tingut en compte el camí d‟accés al riu
que és un itinerari actualment usat per a vianants i bicicletes i que forma part del Pla
director de la Bicicleta de l‟Hospitalet.
Atès que el projecte acordat per l‟Ajuntament de L‟Hospitalet i la Generalitat de
Catalunya a través del Consorci de per la Reforma de la Gran Via a l‟anterior
legislatura no garanteix prou la preservació de Cal Trabal.
Atès que el soterrament de la Gran Via ha de ser compatible amb la preservació de
la zona de Cal Trabal.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet forma part del Consorci del Parc agrari del
Baix Llobregat però no destina ni un m2 de zona agrícola al Parc.
Atès que diferents entitats, plataformes, associacions i partits polítics de l‟Hospitalet
han demanat la preservació de la darrera zona agrícola de la ciutat.
El grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya 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) Ha estat rebutjat el punt PRIMER amb 14 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 13
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez, assistents presents en el moment de
la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Que Can Trabal sigui catalogada com a zona agrícola i que aquesta
zona s‟incorpori al Parc Agrari del Baix Llobregat.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGON amb 14 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
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Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 13
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez, assistents presents en el moment de
la votació i que literalment diu:
SEGON.- Que no s‟edifiqui al sector 2 dl PDU i on ara hi ha la cua de maniobres
de la L1 de Metro sigui destinada a usos de Parc urbà i sigui la zona de transició
entre Parc de Bellvitge-l‟Hospital de Bellvitge-la Granvia-El Parc Agrari de can
Trabal-El riu Llobregat.
c) Ha estat rebutjat el punt TERCER amb 16 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 11
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants 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, assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Instar als propietaris a restaurar la Masia de Can Masover nou.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
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Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.- Donar trasllat dels acords d‟aquesta moció al Consorci per la Reforma
de la Granvia de l‟Hospitalet, als diferents grups polítics del Parlament de
Catalunya, al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, a la Saboga, a la Plataforma Salvem Cal Trabal, a les entitats del
barri de Bellvitge i al Consell de Ciutat.
Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal:
Atès que el Pla Director Urbanístic d‟Ordenació del sector d‟ interès supramunicipal
a l‟àmbit de GranVia-Llobregat afecta a la darrera zona agrícola de L‟Hospitalet, Cal
Trabal.
Atès que Cal Trabal és l‟últim vestigi del passat agrícola de la ciutat i que combina
patrimoni arquitectònic, natural i agrícola.
Atès que a la zona agrícola de Cal Trabal és un dels pulmons verds de la ciutat on
es concentra la major part de la diversitat biològica de l‟Hospitalet de Llobregat,
segons l‟inventari de flora i fauna de la ciutat.
Atès que la zona de Cal Trabal ha estat declarada Important Bird Area (IBA).
Atès que a Cal Trabal hi ha diferents masies catalogades com a Patrimoni històric i
que algunes d‟elles com la de Can Masover Nou estan en molt mal estat.
Atès que la construcció de la cua de maniobres de la línia 1 de metro va malmetre
part de la zona agrícola i que no es va realitzar cap actuació de restauració.
Atès que el PDU no contempla l‟afectació sobre la vegetació, ni la fauna de la
darrera zona agrícola de L‟Hospitalet.
Atès que l‟actual camí d‟accés a peu i en bicicleta al riu Llobregat és el camí natural
d‟accés des de l‟Hospital de Bellvitge i el carrer de la Feixa Llarga i que aquesta
zona actua de zona de transició entre la trama urbana i la zona agrícola.
Atès que l‟Estudi de mobilitat del PDU no ha tingut en compte el camí d‟accés al riu
que és un itinerari actualment usat per a vianants i bicicletes i que forma part del Pla
director de la Bicicleta de l‟Hospitalet.
Atès que el projecte acordat per l‟Ajuntament de L‟Hospitalet i la Generalitat de
Catalunya a través del Consorci de per la Reforma de la Gran Via a l‟anterior
legislatura no garanteix prou la preservació de Cal Trabal.
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Atès que el soterrament de la Gran Via ha de ser compatible amb la preservació de
la zona de Cal Trabal.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet forma part del Consorci del Parc agrari del
Baix Llobregat però no destina ni un m2 de zona agrícola al Parc.
Atès que diferents entitats, plataformes, associacions i partits polítics de l‟Hospitalet
han demanat la preservació de la darrera zona agrícola de la ciutat.
El grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l‟adopció
dels següents acords:
PRIMER.- (Ha estat rebutjat).
SEGON.- (Ha estat rebutjat).
TERCER.- (Ha estat rebutjat).
QUART.- Donar trasllat dels acords d‟aquesta moció al Consorci per la Reforma de
la Granvia de l‟Hospitalet, als diferents grups polítics del Parlament de Catalunya,
al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Saboga,
a la Plataforma Salvem Cal Trabal, a les entitats del barri de Bellvitge i al Consell de
Ciutat.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 34 i 35, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

Essent les 23.15 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia. Així mateix, també abandona la
sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del grup polític municipal del Partit
Popular.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, quant a la 34, la millora de serveis turístics, la nostra ciutat sempre s'ha
caracteritzat per ser un espai d'acollida de nouvinguts arribats d'arreu, per les
oportunitats laborals i de millora de qualitat de vida que s'oferien. La diversitat
cultural i de procedència fan de la nostra ciutat un model de convivència. Per aquest
motiu, la ciutat ha crescut fins a convertir-se en la segona de Catalunya.
En aquest creixement, la marca Barcelona ha tingut un paper fonamental, sent una
capital mundial, les inversions al seu voltant estaven garantides. Ara, amb la
descentralització del turisme i la moratòria hotelera implantada en la ciutat veïna,
l'Hospitalet ha d'aprofitar aquesta nova finestra d'oportunitats.
Tenint en compte que el turisme que arriba a la nostra ciutat és de qualitat i que els
hotels d'alta categoria, entre 4 i 5 estrelles, cal explotar aquesta oportunitat oferint
uns serveis d'atenció al turista de qualitat i al nivell d'una ciutat com la nostra. A
més, hem de considerar la importància de la Fira Gran Via i la captació
d'oportunitats en el sector de la investigació.
Us demanem, doncs, el vostre vot a favor. Estem parlant de la millora dels serveis
turístics, per tal de captar més turistes i crear nous llocs de feina, tant en el sector
serveis com en el de la investigació.
Quant a la millora dels museus, hi havia proposades unes esmenes a la Junta de
Portaveus, que us passo a recordar. En el primer dels acords, era modificar:
“ampliar i unificar els horaris”, per: “estudiar l‟ampliació i unificació dels horaris”. I en
el segon, es canviar: “crear una nova”, per: “ampliar i completar l‟exposició sobre la
història de l'Hospitalet”.
Quant això, actualment, el Museu de l‟Hospitalet compta amb diversos espais
ubicats en llocs diferents, segons el seu contingut exposat. Els horaris d‟aquests
espais, els podem trobar a la web i podem comprovar que són diferents i s‟adapten
poc al temps lliure dels hospitalencs i hospitalenques. Això fa que durant els
diumenges i festius, per exemple, els diferents espais del museu romanguin
tancats.
Per altre banda, l‟actual exposició que tracta de mostra la història de l‟Hospitalet, no
és suficientment àmplia i creiem que hauria de ser ampliada a les primeres troballes
de restes humanes en el nostre terme municipal, que data de fa més de 6.000 anys.
Tenint en compte l‟aposta que el govern d‟aquesta ciutat està fent en favor de la
cultura, amb la creació de Districte Cultural, creiem que la millora dels espais
existents i l‟increment de l‟espai d‟exposició és una necessitat. Així, demanem a tots
els grups votar a favor d‟aquesta moció, per oferir un museu de qualitat a la
ciutadania.
El Sr. President, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
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Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de
representants dels grups.

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

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Votarem a favor de la 35, i votarem en contra de la 34. Des del nostre grup
municipal, creiem que aquesta moció fa referència, vetlladament d‟alguna manera,
a tot el tema que hem estat parlant fins ara, a un mateix model de ciutat, fa
referència a la zona agrícola, fa referència als nous hotels enfocats a les persones
que vénen a la Fira de Barcelona, temes que hem parlat abastament durant el Ple
d‟avui. Es troba en total sintonia, per tant, amb el model de ciutat que proposa el
Govern, més construcció i tot el turisme de congressos que rebutgi Barcelona.
Quan parlem de turisme de congressos, aquestes persones, les congressistes, si
fan turisme el fan a Barcelona. És un dels referents, Barcelona, mundial del sector,
malauradament per a moltes de les seves veïnes que el pateixen a diari. Si no van
a Barcelona, es queden als seus hotels treballant. Ara mateix Barcelona replanteja,
ara mateix se l‟està replantejant, el seu model de ciutat, en relació també amb el
monocultiu del turisme i nosaltres sembla que volem repetir algunes d‟aquestes
errades.
En comptes de voler protegir un espai natural i part de la història de la nostra ciutat
vinculada a l‟agricultura i al Delta, la proposta va encaminada a preparar la ciutat a
l'arriba de les congressistes i visitants de fires i hotels. Per una banda, per molta
promoció que fem de la ciutat, serà impossible competir amb els atractius de la
ciutat de Barcelona. Per altra banda, les veïnes de la ciutat estem a punt de perdre
aquesta última zona agrícola, per aquesta aposta del govern de la ciutat en favor de
l‟especulació, la construcció i el turisme de congressos. L'Hospitalet, per nosaltres,
ha de ser, en primer lloc, per a les seves veïnes i no pels beneficis de grans
empreses constructores i hoteleres.
Hi estem totalment en contra del plantejament general de la moció, no perquè no
vulguem que la gent conegui la ciutat de l'Hospitalet, sinó perquè volem un model
de ciutat diferent, allunyat de l‟especulació immobiliària, de la construcció
desfermada o del turisme de congressos desenfrenat. Ambdós models seriosament
en qüestió des de l‟esclat de la bombolla immobiliària i des dels propis veïns dels
barris més afectats de la veïna ciutat de Barcelona.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, votarem a favor de les dues mocions.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Votaremos a favor de las dos mociones. Compartim el sentit de la moció, tant pel
que fa a la d‟informació com la millora dels espais museístics, si volem que una
ciutat sigui un punt d‟atracció turística i cultural, hem de canviar els nostres hàbits, i
per això votem a favor de la moció. Gràcies.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
De la moció 34 votarem en contra. Primer, per definir serveis d‟informació turística i
promoció turística, primer hem de definir el model de turisme que volem a la ciutat.
Sembla ser que hem passat d‟una ciutat dormitori a una ciutat de turisme dormitori,
perquè els hotels estan, els turistes vénen, però dormen i res més, i marxen.
Realment estem fent de serveis de Barcelona, com ja fa molt de temps i crec que
hem de repensar això i pensar un model de ciutat que no sigui només de fer serveis
a la del costat que és Barcelona.
Trobem a faltar aquest projecte de ciutat, passem del turisme esportiu, turisme
cultural, turisme de qualitat, però realment no sabem quin rumb porta la ciutat, què
vol dir turisme de qualitat, perquè si és construcció d‟hotels, no, no estem d‟acord.
Si el projecte de turisme de qualitat d‟aquesta ciutat es basa en hotels, tapes i
folklore, no és el model que nosaltres tenim per a la ciutat de l'Hospitalet, per això
votarem en contra.
Essent les 23.20 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta,

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A ver, respecto de la número 35, moción para la mejora de los espacios
museísticos, votaremos a favor, la verdad es que nosotros hicimos una visita al
museo de la ciudad y pudimos constatar que la falta de espacio es importante,
sabemos que hay…también hicimos una visita al castillo, que está en Santa Eulalia,
donde había muchísimo material guardado, que no se puede exponer, porque no
hay espacio, y yo entiendo, digamos, perfectamente el sentido de la moción.
Sobre todo a mí me sorprende la situación del museo, de todo lo que son los bienes
culturales, porque se está hablando mucho del Distrito Cultural, se quiere vender la

…/…

212

ciudad como un Distrito Cultural, y la verdad es que la cultura empieza desde la
base y empieza con cosas tan importantes como tener un museo adecuado, un
espacio, digamos, donde se interpreta la ciudad, donde se puede recoger todo lo
que la historia de nuestra ciudad.
Y no solamente eso, sino también se potencia y se protege el patrimonio y también
el patrimonio natural, que también existe, como estamos aquí ahora en la defensa
de Cal Trabal, como hace unos meses estábamos con el tema del pino de la
Remunta, “el pi de la Remunta”, y como tantas otras cosas que pasan
desapercibidas, pero que son importantes y forman parte del patrimonio de la
ciudad. Entonces, nosotros votaremos a favor de esta moción.
Essent les 23.23, s’incorpora a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup polític municipal del Partit Popular.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Pues vamos a votar a favor de las dos, de las dos mociones, a favor de las dos.

SRA. RAMÍREZ PÉREZ (PSC-CP)
Sí, para fijar el posicionamiento del grupo municipal socialista sobre la moción de la
atención y promoción turística de l'Hospitalet, antes de nada me gustaría agradecer
el tono y el contenido de la moción, que ya avanzo que votaremos favorablemente,
porque coincidimos con la mayoría de los planteamientos que usted hace.
Y en segundo lugar, quiero agradecer también, Sr. Monrós, que en la moción, de
forma explícita, se reconozca el trabajo que se está realizando en materia de
turismo en la ciudad de Hospitalet. Un trabajo que viene de lejos y que tiene en su
origen la planificación del desarrollo de toda la zona de plaza Europa, Distrito
Económico y Fira de Barcelona, y que lleva ya unos cuantos años dando su fruto.
Aún así, me van a permitir que haga unos comentarios para enmarcar un par de
cuestiones que se plantean en la moción, y así también explicar un poco las
intenciones del gobierno de la ciudad en esta materia.
En este momento, la ciudad de l‟Hospitalet cuenta con trece instalaciones hoteleras,
sin contar la ya anunciada recientemente de la cadena EASY, hemos pasado de no
tener casi oferta a contar con más de 3.200 plazas. Aún así, y como ha explicado la
Alcaldesa, nuestro mapa de instalaciones hoteleras no está todavía completo y a
día de hoy se está trabajando para concretar otros proyectos que esperemos pronto
vean la luz. Usted en la moción, Sr. Monrós, habla de la oportunidad que supone la
moratoria hotelera de Barcelona, y es cierto, es una oportunidad que nos permite
acelerar el desarrollo de nuestro plan, un plan que está vigente desde el año 2010.
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Respecto a la tasa turística, los últimos datos completos de que disponemos, nos
dicen que en el 2014 fuimos la séptima ciudad catalana y la primera ciudad no
costera en recaudación de la tasa turística. Los datos provisionales del 2015,
hablan de un aumento de un 8%. A este respecto, tal y como ha hecho en repetidas
ocasiones nuestra Alcaldesa, me gustaría aprovechar este Pleno para reclamar de
nuevo el cobro íntegro de la tasa turística por parte del ayuntamiento y que este
dinero se pueda invertir de forma libre y en beneficio de todos los ciudadanos.
En la línea de la especialización, desde julio de 2015 formamos parte de los 16
municipios de toda Cataluña que cuentan con el sello destino turismo deportivo, en
nuestro caso con la modalidad multideporte, un reconocimiento, como dice usted, a
la calidad de nuestras instalaciones deportivas y hoteleras, en este momento
precisamente estamos trabajando de forma intensa con el gremio de hoteleros de la
ciudad, para que l‟Hospitalet pueda seguir creciendo como destino turismo
deportivo.
También hemos identificado, aparte del deportivo y del de negocios, otros sectores
de interés para desarrollar en nuestra oferta turística, tal y como el turismo sanitario
que crecerá con el proyecto de desarrollo de Granvía hasta el río Llobregat y el
claustro biomédico que se generará, el turismo cultural que se verá reforzado tal y
como avance el proyecto del Distrito Cultural y el turismo familiar, con las diferentes
ofertas de ocio y gastronomía de nuestra ciudad, así como la posibilidad de llegar a
acuerdos con terceros para desarrollar esta línea.
Finalmente apuntar que, desde la regidoría de Turismo y Desarrollo Económico,
estamos trabajando en la elaboración de un Plan Estratégico de Turismo de Ciudad
que contendrá todas estas propuestas que le acabo de mencionar y muchas más.
Nada más que decir, gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Respecte a la moció dels espais museístics, evidentment tot a la vida té marge de
millora, en aquesta ciutat ens hem..., gràcies al debat del Districte Cultural, de la
cultura com a eix estratègic, ens tensiona tot el que té a veure, ens tensiona a
govern i a oposició, perquè l‟interès que ara desperta el Museu, doncs en d‟altres
moments no despertava i evidentment ara hi ha aquesta inquietud cultural, de
manera generalitzada, i això és positiu.
I evidentment, com a tot, hi ha un marge de millora important, de fet, algunes de les
propostes, ja ho hem parlat i, fins i tot, recentment han vingut diferents grups a
visitar el Museu, hem pogut tenir ocasió de parlar i tal, i evidentment pensem que en
el que són els espais expositius, el tema del patrimoni que tenim, diem que hem de
fer un esforç de poder-lo lluir al màxim possible, és un altre element important.
I haig de dir que moltes de les coses que es plantegen coincideix amb el pla de
treball que tenim, des de la regidoria de Cultura i des del Museu, per anar millorant
en la mesura del possible, estem en moments de dificultats en els recursos, etc,
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però anar millorant en la mesura del possible en allò que es planteja, diríem, a la
moció i, per tant, la votarem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si el Sr. Monrós, no cal? No cal Sr. Monrós, no voldria...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Breu, breu, que agraeixo els vots favorables i sobretot posar en valor, doncs que la
presentació d‟aquestes mocions i l‟aprovació de les mateixes, fa posar en valor el
que és la ciutat i posar en valor que la segona ciutat de Catalunya, doncs agafi
aquest caire de modernitat, d‟evolució positiva, perquè sempre parlem moltes
vegades malament o la gent parla més aviat malament de l'Hospitalet, i aprovant
certes mocions l‟intentem donar, doncs això un signe de positivitat i de modernitat a
la ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap comentari més respecte de les mocions, quedarien totes
dues aprovades.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 34 i 35; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 34.- PER LA MILLORA EN LA GESTIÓ DELS SERVEIS
D’INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA OFERTS PER L’AJUNTAMENT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González 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
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
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Giménez Marquez, assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

Vist que, la nostra ciutat sempre s'ha caracteritzat per ser un espai d'acollida de
persones de diferents procedències, cultures i religions convertint-se en la segona
ciutat en població de Catalunya i en una ciutat oberta i cosmopolita.
Vist que, segons el Fòrum Empresarial del Llobregat, el 16% de les empreses i el
12% de l'ocupació al Baix Llobregat desenvolupen activitats turístiques i que aquest
índex a la nostra ciutat és inferior a la mitjana, sent la ciutat més propera a
Barcelona i amb més possibilitats d'aprofitar aquesta circumstància.
Donada la moratòria hotelera implantada a la ciutat de Barcelona des de l'arribada
del govern Colau i la nova finestra d'oportunitats que això suposa per a l'Hospitalet,
per crear nous llocs de treball i dinamitzar l'economia local.
Vist el creixement de l'oferta de places hoteleres durant els últims anys a la nostra
ciutat, la majoria de les quals d'alta categoria i del tipus de turisme conegut com a
MICE (Meetings, Incentives, Conferencings and Exhibitions), turisme de qualitat,
sostenible i amb un important impacte econòmic.
Donada la creixent importància de les fires i congressos de la Fira Gran Via, amb
els centenars de milers de professionals i congressistes que s'hi congreguen i els
centenars de milions d'euros d'impacte econòmic que generen, sense oblidar la
importància de l'impacte en els sectors de la investigació i la recerca.
Atès l'acord signat al gener entre el Gremi d'Hotelers de Barcelona i l'Ajuntament de
l'Hospitalet per promocionar el desenvolupament i la implantació d'establiments
hotelers, que compromet a les dues parts a fomentar el desenvolupament del sector
turístic de la ciutat per assegurar l'èxit empresarial de nous projectes.
Donat el distintiu atorgat per la Generalitat l‟estiu passat, que certifica l‟Hospitalet
com una Destinació de Turisme Esportiu (DTE) i reconeixent la qualitat dels
equipaments esportius locals i l‟oferta hotelera.
Donada l‟oportunitat generada pel soterrament de la Gran Via i la quantitat de sòl
alliberat, compromís del Departament de Territori i Sostenibilitat reafirmat fa unes
setmanes pel mateix Conseller Josep Rull durant la seva visita institucional a la
ciutat.
Vistes les darreres notícies relacionades amb possibles inversions per la
construcció de nous hotels a diferents indrets de la nostra ciutat, alguns de ja
confirmats com l'hotel de la marca EasyHotel que començarà a construir-se en els
pròxims mesos al costat de la Ciutat de la Justícia.
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Atès que, actualment, l‟únic punt d‟informació turística permanent que disposem a la
nostra ciutat està a l‟oficina d‟atenció al ciutadà, amb uns horaris poc atractius i una
ubicació que, com a mínim, és poc encertada.
Donada l‟existència d‟una regidoria de govern de turisme i desenvolupament
econòmic, dins de l‟àrea de coordinació, planificació, desenvolupament econòmic i
ocupació, encarregada del disseny i la implantació de les estratègies de polítiques
públiques de promoció turística de la ciutat.
Atès que, el desenvolupament del sector turístic a la ciutat pot fer possible
l‟increment dels ingressos d‟aquest Ajuntament que, al cap i a la fi, repercuteixen
sobre els serveis que prestem a la ciutadania, podent-los millorar i incrementar.
Per aquests motius, el grup municipal de Convergència proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Estudiar la creació d‟un servei especialitzat d‟atenció al turista amb
especialistes en el sector turístic, que sigui accessible i adequada al nostre tipus de
turisme. D‟aquesta forma, compliríem amb els requisits que recull la distinció de
Destinació de Turisme Esportiu, com és millorar i professionalitzar contínuament la
gestió pròpia de cadascun dels agents implicats.
SEGON.- Obrir espais d‟informació turística de forma puntual a la zona d‟EuropaFira per poder cobrir l‟afluència de professionals i congressistes durant els grans
esdeveniments que es duguin a terme a la Fira Gran Via.
TERCER.- Fomentar activitats gastronòmiques consensuades amb els restauradors
de la ciutat durant els grans esdeveniments de la Fira Gran Via, del recinte firal de
La Farga o els organitzats pel mateix Ajuntament, per incrementar l‟afluència de
turistes als establiments de la ciutat.
QUART.- Continuar apostant pel foment del turisme de qualitat que aporti valor
afegit a la ciutat i fer-ho de forma sostenible i sense crear molèsties a la nostra
ciutadania.
CINQUÈ.- Donar trasllat a les associacions de veïns i de comerciants de la ciutat,
així com a les direccions dels hotels de l‟Hospitalet i de la Fira, per donar
coneixement de les mesures adoptades.
MOCIÓ 35.- PER MILLORAR ELS ESPAIS MUSEÍSTICS DE LA CIUTAT I
ESTUDIAR LA DE CREACIÓ D’UN ESPAI UNIFICAT.

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
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Donat que, la història de la nostra ciutat es remunta a més de 6000 anys enrere,
quan s'ha datat que van arribar els primers pobladors, però l'actual exposició
històrica permanent del museu no recull l'explicació d'aquells temps i fins a
l'actualitat.
Atès que, l'actual consistori ha fet una clara aposta per millorar els espais culturals
de la ciutat, amb la creació de Districte Cultural, i una aposta per atraure el sector
turístic a la nostra ciutat.
Vist que, disposem d'un ampli fons d'art que actualment no pot ser mostrat als
visitants dels diferents espais dels museus per falta d'espai d'exposició.
Per aquests motius, el grup municipal de Convergència proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Estudiar l‟ampliació i unificació dels horaris dels actuals espais que
ocupa el Museu de l‟Hospitalet, contemplant la possibilitat d‟obrir diumenges i dies
festius per facilitar les visites dels hospitalencs, així com dels turistes.
SEGON.- Ampliar i completar l‟exposició sobre la història de l‟Hospitalet, des de les
primeres troballes d‟ocupació humana fins a l‟actualitat.
TERCER.- Fer més intuïtiu el web del Museu, amb una distribució del menú segons
els diferents espais del museu i les diferents exposicions que s'hi poden trobar.
QUART.- Considerar l'ampliació dels espais d'art per tal de poder exposar el
material que actualment es troba emmagatzemat i millorar i ampliar l'actual espai
d'emmagatzematge.
CINQUÈ.- Estudiar la creació d'un nou espai museístic unificat que ampliï i millori
els actuals espais d'història, art i memòria del Museu de l'Hospitalet, per poder oferir
un nou servei cultural de qualitat, que permeti conèixer la història de la ciutat des
dels seus orígens.
SISÈ.- Donar trasllat al Centre d‟Estudis de l‟Hospitalet, a totes les entitats culturals
i les associacions de veïns de la ciutat, per donar coneixement de les mesures
adoptades.
PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
CIUTADANS


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 18 de març
de 2016, pel regidor del grup polític municipal Ciutadans, Sr. Martín González,
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consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu formular en el Ple de 18 de març de 2016 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, en relació
a:
“Respecto a la moción para mejorar el uso institucional de internet, aprobada
aquí el 29 de setiembre de 205, este gobierno afirma que se está trabajando en
la programación de un espacio en la web municipal reservada a entidades
vecinales, mi pregunta es conocer en qué estado se encuentran estos
trabajos.”
En aquest moments es continua treballant per que les entitats que estan obligades
per la llei de transparència a publicar a través de mitjans electrònics informació
institucional, econòmica, pressupostària i estadística i no disposin de recursos,
puguin fer-ho a un espai del web municipal.
Les activitats de les entitats de la ciutat es recullen a l’agenda del web municipal i
s’està estudiant la viabilitat d’habilitar un espai al web per les 583 entitats
registrades a la ciutat així com, la definició, la gestió i l’actualització de la informació
que aquest contingui.
Cal esmentar que la majoria d’entitats de la ciutat disposen de web, pàgina a
facebook o twitter com a mitjà de comunicació i de difusió de les seves activitats.
Cordialment,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 18 de març
de 2016, pel regidor del grup polític municipal Ciutadans, Sr. Martín González,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d‟Alcalde 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 18 de
18 de març de 2016, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a
efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 26
de març de 2016, en relació al pla de millores urgents per tal de millorar la neteja i
combatre l’incivisme i revisar l’actual contracta de neteja, on es pregunta de manera
literal:
-

El nostre grup vol conèixer els diferents estudis i les seves conclusions, així
com si encara queden estudis iniciats per concloure, o previstos d’iniciar-se.
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-

-

Així mateix, el nostre grup vol conèixer quines han estat les accions de
millores previstes.
Pel que fa a l’esmentada auditoria per la millora dels processos de
comunicació de les incidències, el nostre grup voldria conèixer els seus
resultats, en cas d’haver-se finalitzat.
Respecte a l’estudi encarregat a la Universitat de Barcelona que havia
d’iniciar-se a principis de 2016, el nostre grup voldria conèixer si ja s’ha
iniciat el seu estudi, i quan està previst que es puguin donar a conèixer les
seves conclusions.

S’informa:
S’han analitzat tots els serveis que es detallen a continuació,
1. Serveis de neteja de grafits
2. Servei d’Aiguabatre
3. Servei de recollida de mobles.
4. Servei de recollida i neteja de contenidors.
5. Servei d’escombrada manual i mixta de vials.
6. Recollida de Línia Blanca (electrodomèstics).
Disposem d’una anàlisi de cadascun d’aquests serveis que ha derivat en una
continuada implementació de canvis que estan sent avaluats.
Tanmateix en els propers mesos entraran en funcionament nous serveis vinculats
als actuals, així com noves accions que tenen a veure amb la inspecció, seguiment
dels serveis, formació i capacitació de tot el personal.
Tot això, sense perjudici d’un marc general de formació i millora continuada que
s’adapti als nous requeriments d’una ciutat viva com la nostra.
En les properes setmanes està previst mantenir contactes amb els diferents grups
municipals per a explicar aquest primer anàlisi dels serveis.
Pel que fa a la comunicació d’incidències, es disposa de dades objectives a través
de l’APP que permet una actuació més àgil i eficient, participada per tots els
ciutadans.
Finalment, pel que fa a l’estudi de municipalització, s’ha encarregat el referit estudi i
es manté contacte amb d’altres institucions que realitzen estudis d’anàlisi
comparatiu de caràcter econòmic, jurídic i laboral sobre aquesta temàtica.
Atentament,”
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En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 18 de març de
2016, pel regidor del grup polític municipal Ciutadans, Sr. Rainaldo Ruíz
Narváez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr.
Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte al prec que veu formular en el Ple de 18 de març de 2016 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, en relació a:
“Yo voy a hacer dos ruegos, el primero es que he recibido respuesta a una
pregunta que hicimos en el plenario anterior, en relación con la moción de
presupuestos participativos. En concreto pedíamos que.. preguntábamos en
qué estado está la elaboración del reglamento que en principio aprobamos y
en la contestación no se me dice nada del reglamento, se pone que se está
trabajando en la regiduría de gobierno de Participación Ciudadana y los
consejos de distrito, para abrir un proceso participativo en el plan de
inversiones municipales, donde se procederá a debatir las inversiones en
cada distrito, y es que el punto segundo de la moción que se aprobó por
mayoría aquí en este plenario, decía exactamente: ordenar que se inicien los
trámites para la elaboración y aprobación de un reglamento que regule el
proceso de participación ciudadana en la elaboración de presupuestos del
ayuntamiento, y de la forma de elección del proyecto y proyectos a financiar.”
Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició.
Cordialment,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 18 de març
de 2016, pel regidor del grup polític municipal Ciutadans, Sr. Rainaldo Ruíz
Narváez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació i Planificació
Estratègica, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta oral que veu formular a la sessió plenària de data 18 de
març de 2016, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a
efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 26
d’abril de 2016, en relació a la moció per millorar la transparència en el seu vessant
de control i fiscalització de l’acció de govern i la gestió municipal, us comunico el
següent:
Un cop estudiada la proposta realitzada pel Ple, aquesta no es correspon amb la
finalitat de l’article 11 del Reglament Orgànic del Ple, que es garantir el dret a la
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informació, però no es la de establir la forma i protocols concrets i detallats
d’aquesta, ja que aquest es tracta d’un procediment intern que dependrà i variarà
segons la tipologia d’expedient, el seu estat, les àrees que hi participin, etc.”


En relació amb el prec formulat per instància, pel regidor del grup polític
municipal Ciutadans, Sr. Jesús Martín González, RGE número 16299, de 9 de
març de 2016, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Respecte a la vostra petició presentada al Registre General d’Entrada en data 9 de
març de 2016, amb el número 16.299, que havia de presentar-se com a prec
adreçat als òrgans de Govern (escrit de la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia de
data 8 d’abril de 2016), tot i que aquest no ha estat presentat, en compliment del
que el Gabinet de l’Alcaldia els va informar, us comunico que em dono per
assabentat de les vostres peticions.
Atentament,”
ICV-EUiA-PIRATES-E


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 18 de març de
2016, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Ana Maria González Montes, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde i regidor d‟Educació i Cultura,
Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:

“Senyora,
Respecte al prec que veu formular en la sessió plenària de data 18 de març de
2016 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació al
prec que en el seu tenor literal deia:

Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició.
Ben atentament,”
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En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 18 de març
de 2016, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Ana Maria González Montes, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos
Gutiérrez, que literalment diu:

“Senyora,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 18 de
març de 2016 i, segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple,
en relació a les urgències a l’Hospital Universitari de Bellvitge, i prèvia consulta, us
traslladem que, als responsables del CatSalut no els hi consta cap espera de més
de 24 hores en urgències, durant la setmana indicada, malgrat que va ser un
període de força activitat. Respecte al tancament de la planta 8, indiquen que està
motivat pel trasllat a l’Hospital de Dia Quirúrgic.
Atentament,”


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 18 de març de
2016, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Ana Maria González Montes, 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:

“Senyora,
Respecte al prec que veu formular el passat Ple del 18 de març de 2016 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a sol·licitar que la
bandera Europea no estigui a mig pal, sinó que es retiri fins que la Unió Europea
retiri el Tractat amb Turquia us informo que ens donem per assabentats del vostre
prec.
Ben atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 18 de març
de 2016, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Juliana Carballeira Pascual, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde 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 18 de març de 2016, en relació a les
obres realitzades el passat 5 d’octubre al C/. Terra Baixa, els informo:
Al C/. Terra Baixa a l’alçada del núm. 35 es va detectar la existència d’un
desperfecte a la calçada. Aquesta incidència es va introduir al sistema de gestió
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d’incidències, i va generar una ordre de treball a la empresa responsable del
manteniment de l’espai públic. Seguint el procediment ordinari, com que l’actuació
afectava a la circulació de vehicles, el dia 1 d’octubre es va comunicar l’inici de
l’actuació, segons el protocol establert, a tots els agents implicats de l’Ajuntament.
La data d’inici autoritzada pels serveis tècnics era el dia 5 d’octubre i la data de
finalització el 7 d’octubre.
No ens consta que per a la execució d’aquests treballs es produïssin talls de
circulació. La zona delimitada per a l’actuació afectava parcialment dos guals i una
zona de càrrega i descàrrega pel desviament del trànsit.
Amb aquesta informació donem també per contestada la instància presentada el
passat dia 9 de març de 2016, amb nombre de registre 16257.
Atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 18 de març
de 2016, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Juliana Carballeira Pascual, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde 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 18 de març de 2016, en relació als
costos de les obres de Can Buxeres, els informo:
Cost ampliació del Parc: 2.418.168,12 € (IVA inclós)
Cost rehabilitació façana del Palauet: 48.590,57 € (IVA inclós)
Cost rehabilitació templet modernista: 66.800,79 € (IVA inclós)
Atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 18 de març
de 2016, pel regidor del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Ivan
Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació i Planificació
Estratègica, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta oral que veu formular a la sessió plenària de data 18 de
març, 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 proper dia 26 d’abril de
2016, en relació a l’estat dels solars buits de la plaça Europa, us comunico el
següent:
I- De les llicències concedides solament està en fase d’obra activa la
corresponent a la parcel∙la EIO8 del Sector 1 de la Plaça Europa.

…/…

224

II- A les parcel∙les EIO1, EIO2, EIO3, EIO6 i EIO14 del Sector de la Plaça
Europa 2, consta, segons comuniquen els interessats, que s’estan elaborant
estudis en aquests solars per al seu desenvolupament.
III- A la parcel∙la EIO3 del Sector 2 de la Plaça Europa, hi ha una caseta de
comercialització d’habitatges de l’EIO8 del Sector 1 de la Plaça Europa
(d’acord a l’expedient OMJ 2015/17.
IV- S’han fet consultes informatives per al desenvolupament de l’edificació a la
parcel∙la EIO13 del Sector 2 de la Plaça Europa.”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 18 de març
de 2016, pel regidor del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Ivan
Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 18 de març de 2016, en relació a la
moció per la retirada de la construcció ornamental amb forma piramidal del barri de
Santa Eulàlia, els informo:
A la sessió ordinària del Consell del Districte III, Santa Eulàlia i Granvia Sud,
celebrada el passat dijous 31 de març de 2016, s’ha informat, per part de la
Directora de Serveis de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
de la situació actual de la construcció piramidal i presentació de la memòria
valorada per al seu enderrocament i posterior urbanització de la zona afectada. Es
va acordar deixar el tractament de la viabilitat de l’esmentat projecte per a una
propera reunió del Consell en la qual es tracti el tema de les inversions a portar a
terme en el Districte durant aquest mandat.
Atentament,”


En relació amb la pregunta presentada pel regidor del grup polític municipal
d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Ivan Nieto Martínez, RGE número 15928, de 8 de
març de 2016, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel regidor president del Districte I, Sr. Jaume Graells Veguin, i pel
Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“En resposta a la vostra pregunta presentada al Registre General d’Entrada en data
8 de març de 2016 amb número d’entrada 15.928, segons el que disposa l’article 55
del ROM (Reglament Orgànic Municipal), per a que sigui contestada al proper Ple
del dimarts 26 d’abril, us faig a mans en forma adjunta l’escrit que us adreça el
tinent d’alcalde de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, el sr.
José Castro Borrallo, amb el que dóna resposta als punts que tenen a veure amb
les seves responsabilitats.
Pel que fa a les altres qüestions us informo del següent:
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4. Els propietaris de la finca del carrer rei en Jaume i Tel·luri pendent d’urbanitzar
no volen entrar en cap negociació pel que fa a la possible cessió d’aquests terrenys.
8. S’estan estudiant fórmules per a donar usos a la zona que és a tocar del camp de
futbol de Can Buxeres.
9. És voluntat d’aquest ajuntament estudiar possibles opcions d’ús de les antigues
instal·lacions del Joanot Martorell.
10. El servei de Guàrdia Urbana a la ciutat de L’Hospitalet es cobreix durant les 24
hores del dia amb els comandaments i agents destinats a la Divisió Territorial
repartits en els tres torns determinats: de 6’00 a 14’00 hores; de 14’00 a 22’00
hores i de 22’00 a 06’00 hores.
En el districte I, dins el que s’engloba el barri de Sanfeliu, al igual que a la resta de
barris hi ha els efectius corresponents a la divisió territorial format per una patrulla i
dos scooters i la parella de proximitat compartida amb el barri del Centre.
11. Aquest ajuntament no té previst de construir amb recursos públics pistes de
pàdel al poliesportiu de Sanfeliu. Actualment s’està en el procés d’aprovació dels
plecs per al concurs públic de la renovació de la maquinària de càrdio.
Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 15928 i data 8 de març de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació al barri de Sanfeliu,
us informo:
1. Projecte Pl. Cirerers. Aquest espai té la particularitat de trobar-se a sobre de
la llosa que conforma la Ronda de Dalt al seu pas pel barri de Sanfeliu. Des
de l’Ajuntament s’han recollit les necessitats que els veïns han manifestat
envers els usos d’aquest espai, per tal d’elaborar un projecte que reculli
aquestes necessitats i allò que l’Ajuntament consideri per a la seva
adequació. Actualment estem redactant el plec de condicions per la
contractació de tècnics especialitzats en estructura d’obra pública, que
valoraran com es poden integrar les propostes en funció de les
característiques constructives de la plaça. Un cop definit el projecte tenim
previst incorporar-lo al proper pla d’inversions.
2. No existeix cap parc amb aquesta denominació (Parc de les Moreres).
Suposem que es refereixen a la zona existent al C/. Estronci-C/. Pompeu
Fabra. Per part dels serveis tècnics municipals s’han realitzat ja actuacions
de manteniment per reconduir les aigües de vessament del parc, millorant
en tot el possible la situació que es produeix quan hi ha pluges intenses.
3. En relació a la instal·lació d’un ascensor que connecti el C/. Miquel Peiró
amb el C/. de l’Aviació, us informo que s’ha elaborat un estudi previ de la
viabilitat d’instal·lar un ascensor per facilitar la mobilitat de les persones
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donat el pendent del carrer Miquel Peiró. Resta pendent la valoració
definitiva sobre aquesta actuació per tal d’incloure-la al proper pla
d’inversions.
5. En aquesta zona existeix un paviment no conformat per panots, i les arrels
dels arbres tendeixen a aixecar el terra i produeixen deflexions en aquest
paviment, més flexible. Des dels serveis de manteniment de l’espai públic ja
s’ha actuat quan s’ha detectat la necessitat. Com que torna a manifestar-se
el problema, introduïm la incidència al nostre sistema de gestió per a la seva
resolució.
A Can Buxeres hi ha diversos parcs infantils. Desconeixem a quin es
refereixen. Si és al del C/. Estronci, considerem que l’existent és adequat.
6. La zona que vostès anomenen “Via d’Enllaç”, delimitada pels carrers
Pompeu Fabra i Via d’Enllaç pertany íntegrament al terme municipal
d’Esplugues de Llobregat. Quan rebem queixes relatives a neteja d’aquest
indret les traslladem a l’Ajuntament d’Esplugues, per tal que es prenguin les
mesures adients.
7. Existeix un projecte elaborat de millora de la plaça de la Comunitats, que
contempla les propostes plantejades en el seu moment per l’Associació de
Veïns i que caldrà treballar ara de nou amb les entitats del barri.
10. Serveis de neteja barri Sanfeliu:
-

Escombrada manual en torn matí: 2 escombrades de dilluns a diumenge
i 1 de dilluns a dissabte.

-

Aiguabatre: 2 recorreguts en torn de nit i freqüència quinzenal.

-

Hidronetejador: 1 recorregut en torn matí, freqüència quinzenal (els
dimarts).

Atentament,”

PARTIT POPULAR


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 18 de març
de 2016, per la regidora del grup polític municipal del PPC, Sra. Sonia Esplugas
González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l‟Alcaldia, Sra. Mari GarciaCalvillo, que literalment diu:

“Senyora,
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Respecte a la pregunta que veu formular el passat Ple del 18 de març de 2016 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a la
presentació del cartell de les Festes de Primavera.
Em plau informar-vos que l’Escola Superior d’Art i Disseny Serra i Abella en el marc
de la jornada Fora de Sèrie realitza la presentació del Cartell guanyador de les
Festes de Primavera.
Tanmateix, i donat que la presentació d’aquest Cartell és un element important de
les Festes demanem disculpes per no haver informat als grups municipals de la
presentació del cartell que es fa en aquest centre tot tenint-lo present per a futures
edicions.
Ben atentament,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 6995, de 1 de febrer de 2016, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea
de Benestar i Drets Socials, regidor d‟Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar
Esteban, que literalment diu:

“Señora,
Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada en este
Ayuntamiento, con número 6.995, de fecha 1 de febrero, y según lo que dispone el
artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de ser respondida durante
el Pleno ordinario que se celebró el pasado día 23 de febrero, y del cual enviamos
escrito de aplazamiento.
A continuación paso a informarle de lo siguiente:
“si está entre las prioridades de esta legislatura cumplir el compromiso
adquirido de construir el polideportivo.”
Dentro de las prioridades de esta legislatura está construir un equipamiento
deportivo en la pastilla conocida como Gasometro.
-

“Si en este nuevo equipamiento estarían todas las actividades que se
desarrollan normalmente en los polideportivos.”
Depende de lo que se considere como “todas” las actividades que se
desarrollen normalmente “en los polideportivos”. El catálogo de actividades y
servicios de cada uno de ellos es diferente.
-

“Si el Polideportivo actual de la c. Jacinto Verdaguer es de propiedad
municipal.”
Sí, es de propiedad municipal.
-

-

“En caso de que sea de alquiler, cuál es su coste.”
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No es de alquiler.
- “Qué finalidad se le dará a este polideportivo una vez construido el nuevo.”
La práctica deportiva, así como la competición federada y escolar, que de
respuesta a las necesidades de la zona.
Sin otro particular y esperando haber dado respuesta a su solicitud, reciba un
cordial saludo.
Atentamente,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 12137, de 22 de febrer de 2016, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que
literalment diu:

“Senyora,
Respecte a la preguntes que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb números 12137, 12139, 12140 i de data 22/02/2016, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos
contestada en el darrer Ple Ordinari que es va celebrar el darrer dia 18/03/2016
i de la que es va demanar ajornament en relació a: “En relación a la Ordenanza
de civismo, esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer del año 2013, 2014
y 2015: cuantas sanciones se pusieron...”
Resposta:
El número de sanciones y su valor económico durante los años 2013, 2014 y 2015
ha sido:
2013
2014
2015
733
724
649
245.990,10€ 270.476,83€ 197.336,66€
El número de personas que se han acogido a las medidas alternativas, que
permiten permutar sanciones por servicios a la comunidad, han sido de 180 en el
2013, 233 en el 2014 y 234 en el 2015.
Estas medidas alternativas comprenden tareas socioeducativas y trabajos para la
comunidad. La ordenanza de Convivencia y Civismo establece los términos y
criterios para acogerse a dichas medidas alternativas.
Esta medida de sustitución no será posible cuando la conducta sea reiterada o
reincidente en la comisión de infracciones a la Ordenanza del civismo y la
convivencia por parte de la persona infractora, a menos que ésta sea menor de
edad.
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Los menores de edad se acogen a la realización de trabajos en beneficio de la
comunidad, a través del Programa de atención a la infancia y adolescencia.
Las tareas socioeducativas que se vienen realizando son las siguientes:
Los infractores por molestias vecinales asisten a dos sesiones de tareas
socioeducativas: una sesión de conocimiento jurídico y de la Ordenanza y una
segunda sesión más social, que incide más en temas de convivencia y civismo y
calidad de vida en nuestros domicilios.
Otra medida es la llevada a cabo por el Servicio de Salud Pública por consumo de
alcohol y otras sustancias. Se realizan tres sesiones de tareas socioeducativas: una
sesión de conocimiento jurídico y de la Ordenanza, una segunda sesión social, y
una tercera sobre prevención de alcoholismo y drogodependencia impartida por
personal del Centro de Salud Jóvenes.
Los trabajos sustitutorios por infracciones a la la Ordenanza de Convivencia y
Civismo con sanción superior a grado leve, se han realizado hasta ahora en
diferentes actos de participación ciudadana, colaborando y realizando tareas de
apoyo a la Guardia Urbana:
Cabalgata de Reyes, Carnavales escolares, Fiestas populares, Procesiones de
Semana Santa, Semana de la movilidad sostenible y segura.
Ben atentament,”
 Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va
respondre pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, per escrit de data 21 d‟abril de 2016 i així consta
literalment transcrit com a resposta a la pregunta número 10, RGE 12139 de 22
de febrer de 2016.
 Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va
respondre pel Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, per escrit de data 21 d‟abril de 2016 i així consta
literalment transcrit com a resposta a la pregunta número 11, RGE 12140 de 22
de febrer de 2016.
 En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 14760, de 2 de març de 2016, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel regidor de Benestar
Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Señora,
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Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 14760 y fecha 2 de marzo de 2016 y, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a los efectos de que sea
contestada en el Pleno del 18 de marzo de 2016, con relación a las ayudas para
suministros del programa de la AMB, y de la que habíamos solicitado prórroga,
indicaros que:
1.

El incremento de presupuesto municipal relativo al pago de suministros
procedente del Programa Metropolitano de Medidas contra la Pobreza
Energética (AMB) destinado al pago de deudas por recibos de suministros ha
sido de 813.000 €

2.

Los requisitos para poder acogerse a las ayudas son los que están recogidos
en el trámite publicado en la web municipal.

3.

Las ayudas procedentes del Programa Metropolitano (AMB) han sido
gestionadas por la Concejalía de Bienestar Social desde la creación de este
programa y, durante el año 2016, continuarán gestionándose.

4.

El Ayuntamiento de l’Hospitalet tiene regulada la concesión de ayudas a
familias para suministros básicos, desde la aprobación de las Bases que
regulan el procedimiento para la concesión de las mismas, mediante acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento del día 12 de septiembre de 2007.

5.

En relación al número de beneficiarios, en el concepto de ayudas a
suministros en los últimos años está entre los 584 en el año 2013, los 751 del
año 2014 i en el último año asciende a 1.397, puesto que el incremento de la
partida destinada exclusivamente al pago de suministros ha supuesto la
priorización de este tipo de ayudas.
Globalmente el número de beneficiarios de ayudas por el total de conceptos
no se ha incrementado: en el año 2013 fueron 8.676; en el 2014 fueron 8.667
y en el 2015 han sido de 7.560 beneficiarios.

6.

El presupuesto para el presente ejercicio, destinado exclusivamente a cubrir
ayudas al pago de los suministros es de 700.000 €.

7.

Dado que la situación de crisis económica continúa presente a nivel familiar,
la previsión es que el número de beneficiarios se mantenga en valores
similares a los últimos años. Si éstos aumentaran, el Ayuntamiento ampliaría
la dotación económica prevista.

Atentamente,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 14761, de 2 de març de 2016, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea
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de Benestar i Drets Socials, regidor d‟Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar
Esteban, que literalment diu:
“Señora,
Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada en este
Ayuntamiento, con número 14.761, de fecha 2 de marzo, y según lo que dispone el
artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de ser respondida durante
el Pleno ordinario que se celebró el pasado día 23 de febrero, y del cual enviamos
escrito de aplazamiento.
A continuación paso a informarle de lo siguiente:
En el distrito de Collblanc-La Torrassa existen en la actualidad diversos
equipamientos específicos para jóvenes, como son la Oficina Joven de
Emancipación, el Cine Romero, La Claqueta y Torre Barrina. A parte de otros
espacios donde también se trabaja con jóvenes, como es el caso del Centro
Cultural Collblanc-La Torrassa.
Es por este motivo que, de momento, no está prevista la construcción de un nuevo
equipamiento específico para jóvenes.
Sin otro particular y esperando haber dado respuesta a su solicitud, reciba un
cordial saludo.
Atentamente,”

 En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 15855, de 8 de març de 2016, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la regidora de Govern
d‟Igualtat i Gent Gran, Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 15855 i data 8 de març de 2016 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el
Ple del dia 18 de març de 2016, en relació a la “Serveis en els Casals de Gent
Gran””, i de la que havíem demanat pròrroga, s’adjunta document amb la relació
dels serveis de Bar i Perruqueria que es presten als Casals de Gent Gran
Municipals a data abril de 2016.
Atentament,
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SERVEIS DE BAR I PERRUQUERÍA EN ELS CASALS DE GENT GRAN (Abril/2016)
BARS
CASAL

FINALITZACIÓ
CONTRACTE

PUBILLA CASAS
SANT JOSEP
ERMITA
CAN SERRA
SANFELIU
SANTA EULALIA
GORNAL
LA TORRASSA
PROVENÇANA

30/06/2016
29/02/2016
29/02/2016
*
30/11/2017
31/12/2015
20/04/2019
19/03/2019
07/07/2017

OBSERVACIONS

En tràmit administratiu de licitació.
En tràmit administratiu de licitació.
En tràmit administratiu de licitació.
En tràmit administratiu de licitació.

PERRUQUERIES

PUBILLA CASAS
GORNAL I CAN SERRA
SANT JOSEP

FINALITZACIÓ
CONTRACTE
03/07/2016
31/12/2015
26/02/2016

En tràmit administratiu de licitació.
En tràmit administratiu de licitació.

ERMITA
SANFELIU

26/02/2016
19/02/2016

En tràmit administratiu de licitació.
En tràmit administratiu de licitació.

LA TORRASSA
SANTA EULÀLIA

28/06/2016
15/02/2019

PROVENÇANA

20/05/2017

CASAL

OBSERVACIONS

“

 En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 15957, de 8 de març de 2016, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel regidor president del
Districte I, Sr. Jaume Graells Veguin, i pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:
“En resposta a la vostra pregunta presentada al Registre General d’Entrada en data
8 de març de 2016 amb número d’entrada 15.957, segons el que disposa l’article 55
del ROM (Reglament Orgànic Municipal), per a que sigui contestada al proper Ple
del dimarts 26 d’abril, us faig a mans en forma adjunta l’escrit que us adreça el
tinent d’alcalde de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, el sr.
José Castro Borrallo, amb el que dóna resposta als punts que tenen a veure amb
les seves responsabilitats.
Pel que fa a les altres qüestions us informo del següent:
Els propietaris de la finca del carrer rei en Jaume i Tel·luri pendent d’urbanitzar no
volen entrar en cap negociació pel que fa a la possible cessió d’aquests terrenys.
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S’estan estudiant fórmules per a donar usos a la zona que és a tocar del camp de
futbol de Can Buxeres.
Aquest ajuntament no té previst de construir amb recursos públics pistes de pàdel al
poliesportiu de Sanfeliu. Actualment s’està en el procés d’aprovació dels plecs per
al concurs públic de la renovació de la maquinària de càrdio.
El servei de Guàrdia Urbana a la ciutat de L’Hospitalet es cobreix durant les 24
hores del dia amb els comandaments i agents destinats a la Divisió Territorial
repartits en els tres torns determinats: de 6’00 a 14’00 hores; de 14’00 a 22’00
hores i de 22’00 a 06’00 hores.
En el districte I, dins el que s’engloba el barri de Sanfeliu, al igual que a la resta de
barris hi ha els efectius corresponents a la divisió territorial format per una patrulla i
dos scooters i la parella de proximitat compartida amb el barri del Centre.
L’equip de govern es coneixedor que la línia 10 que dóna cobertura al barri de
Sanfeliu té unes cobertures que són limitades. Per això s’ha tramitat una petició a
l’AMB per a millorar la freqüència d’aquesta línia i millorar la connexió al barri de
Sanfeliu.
Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 15957 i data 8 de març de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació a diferents
ubicacions del barri de Sanfeliu, us informo:
-

Plaça dels Cirerers. Aquest espai té la particularitat de trobar-se a sobre de
la llosa que conforma la Ronda de Dalt al seu pas pel barri de Sanfeliu. Des
de l’Ajuntament s’han recollit les necessitats que els veïns han manifestat
envers els usos d’aquest espai, per tal d’elaborar un projecte que reculli
aquestes necessitats i allò que l’Ajuntament consideri per a la seva
adequació. Es tindran en compte, pel seu estudi, aquests elements que
plantegen (sistema d’ombres, escenari fix cobert, punt de llum –quadre
elèctric per activitats-, redefinició espais verds, eliminació muret de la zona
de jocs infantils).
Actualment estem redactant el plec de condicions per la contractació de
tècnics especialitzats en estructura d’obra pública, que valoraran com es
poden integrar les propostes en funció de les característiques constructives
de la plaça. Un cop definit el projecte tenim previst incorporar-lo al proper pla
d’inversions.

-

No existeix cap parc amb aquesta denominació (Parc de les Moreres).
Suposem que es refereixen a la zona existent al C/. Estronci-C/. Pompeu
Fabra. Per part dels serveis tècnics municipals s’han realitzat ja actuacions
de manteniment per reconduir les aigües de vessament del parc, millorant
en tot el possible la situació que es produeix quan hi ha pluges intenses.
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-

A la zona a la que pensem que es refereixen quan parlen de la primera
rotonda del Passeig Can Buxeres existeix un paviment no conformat per
panots, i les arrels dels arbres tendeixen a aixecar el terra i produeixen
deflexions en aquest paviment, més flexible. Des dels serveis de
manteniment de l’espai públic ja s’ha actuat quan s’ha detectat la necessitat.
Com que torna a manifestar-se el problema, introduïm la incidència al nostre
sistema de gestió per a la seva resolució.

-

Existeix un projecte elaborat de millora de la plaça de la Comunitats, que
contempla les propostes plantejades en el seu moment per l’Associació de
Veïns i que caldrà treballar ara de nou amb les entitats del barri.

-

La zona que vostès anomenen “Via d’Enllaç”, delimitada pels carrers
Pompeu Fabra i Via d’Enllaç pertany íntegrament al terme municipal
d’Esplugues de Llobregat. Quan rebem queixes relatives a neteja d’aquest
indret les traslladem a l’Ajuntament d’Esplugues, per tal que es prenguin les
mesures adients.

- La neteja del barri de Sanfeliu s’adequa al pla de serveis realitzat. Els
serveis que es presten actualment són els següents:
- Escombrada manual en torn matí: 2 escombrades de dilluns a diumenge
i 1 de dilluns a dissabte.
- Aiguabatre: 2 recorreguts en torn de nit i freqüència quinzenal.
- Hidronetejador: 1 recorregut en torn matí, freqüència quinzenal (els
dimarts).
Atentament,”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
 En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, RGE número 16861, de 11 de març de 2016, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde
de l‟Àrea de Coordinació i Planificació Estratègica, Sr. Francesc J. Belver Valles,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 16.861 i data 11 de març de 2016, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a la pista de gel que es va
instal·lar al recinte de La Farga durant les darreres festes de Nadal, i de la qual us
vaig demanar pròrroga, us comunico el següent:
-

Respecte al impacte econòmic produït en la zona, un 54% dels negocis han
vist una incidència en les seves vendes.
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-

-

-

No s’ha vist afectada la mobilitat en la zona durant el temps d’obertura de la
pista de gel.
En quant a l’avaluació de l’impacte en els mitjans, el 72% dels comerços de
la zona han valorat positivament l’impacte mediàtic que ha tingut la
instal·lació.
Pel que fa a l’afluència de públic, al ser el primer any de la instal·lació, per
part d’aquest govern no hi havia una expectativa determinada sobre
afluència de públic. No obstant això, l’afluència ha estat de 224.000
persones.
La Farga –GEMSA va llogar l’espai a l’empresa AP Productions i el preu
d’aquest lloguer va ser de 40.000 euros més IVA. A banda, es va emetre
factura per les despeses generades per un import de 61.540,34 euros més
IVA; per tant no només no han suposat pèrdues, sinó uns ingressos dels
imports abans esmentats.”

CUP-POBLE ACTIU


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 18 de març
de 2016, pel regidor del grup polític municipal CUP-Poble Actiu, Sr. Christian
Giménez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr.
Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu formular en el Ple de 18 de març de 2016 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, en relació
a:
“Volem tornar a preguntar per la moció aprovada al Ple de desembre, per
aturar l’externalització del servei telefònic d’atenció ciutadana, amb dos
acords, l’acord de…., perquè fins ara, fins a aquesta hora del dia d’avui,
encara no ens han contestat la pregunta del passat Ple. Volem saber en quina
situació es troba l’actual gestió del servei d’atenció ciutadana de l’Hospitalet
de Llobregat, que, fins al desembre, en principi estava a càrrec del servei 010
de l’ajuntament de Barcelona.”
Us fem a mans còpia de la resposta feta pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
Cordialment,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 10490 i data 18 de febrer de 2016 i la Pregunta
Oral del Ple de 23 de febrer (i amb números de registre d’alcaldia núm. 0292 i 0386)
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, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple i que s’havia de
contestar en el Ple Ordinari del passat dia 23 de febrer de 2016 i de la que es va
demanar prorroga, en relació a la moció aprovada el passat mes de desembre per
aturar l’externalització del servei telefònic d’atenció ciutadana us comunico el
següent:


No s’ha aturat el servei telefònic d’atenció ciutadana prestat per l’Ajuntament
de Barcelona, per no malmetre el servei a la ciutadania.
S’ha procedit a fer l’estudi de l’apartat segon de la moció.”

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 18 de març
de 2016, pel regidor del grup polític municipal CUP-Poble Actiu, Sr. Christian
Giménez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació i Planificació
Estratègica, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta oral que veu formular a la sessió plenària de data 18 de
març, 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 proper dia 26 d’abril de
2016, en relació a l’edifici dels antics jutjats de l’Hospitalet, us comunico el següent:
En el cas que la licitació es declari deserta, es tornarà a iniciar el procediment per
una nova licitació.”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 18 de març
de 2016, pel regidor del grup polític municipal CUP-Poble Actiu, Sr. Christian
Giménez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde i regidor d‟Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells
Veguin, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 18 de
març i, segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic de Ple, en relació a
l’escrit rebut d’una família de la ciutat, sobre la impossibilitat d’escolaritzar la
seva filla amb diversitat funcional en un centre d’educació especial de
l’Hospitalet.
Dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
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Per part dels regidors del grup polític municipal 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 12 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
15 i 30 de març i 5 i 8 d‟abril 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. 17237, de 15 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Abril de 2016.
Sobre la noticia publicada en LH Digital el 4 de marzo de 2016, cuyo titular es “el
president de 'Tres quarts per cinc quarts' diu que les acusacions del PP es deuen a
la desinformació”, donde el Presidente afirma que el único que no paga es el
escritor y su acompañante, a esta concejal le interesa saber:



Si tal y como dice el Presidente, la Entidad ha utilizado los pagos de los
asistentes a estas cenas para los ingresos e a su vez imputado a la
subvención municipal la factura completa… ¿ha aceptado este
Ayuntamiento cenas que se pagan dos veces?



¿Cuál es el coste total en ingresos por las cenas que al Ayuntamiento le
consta que la entidad utilizó para la subvención de 2014?



¿Por qué razón el Gobierno Municipal es partidario de que se pague dos
veces (una los asistentes y otra con dinero público) una misma actividad?



¿Consideran los equipos jurídicos de este Ayuntamiento que es legal que el
Ayuntamiento haya subvencionado unas actividades que la entidad imputa
tanto a la partida de gastos como la de ingresos”

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
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pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 17237 i data 15 de març de 2016 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, en relació
a:
“Sobre la noticia publicada en LH Digital el 4 de marzo de 2016, cuyo titular
es “el president de Tres quarts per cinc quarts diu que les acusacions del PP
es deuen a la desinformació”, donde el Presidente afirma que el único que no
paga es el escritor y su acompañante, a esta concejal le interesa saber:
Si tal y como dice el Presidente, la Entidad ha utilizado los pagos de los
asistentes a estas cenas para los ingresos e a su vez imputado a la
subvención municipal la factura completa... ¿ha aceptado este Ayuntamiento
cenas que se pagan dos veces?
¿Cuál es el coste total en ingresos por las cenas que al Ayuntamiento le
consta que la entidad utilizó para la subvención de 2014?
A la documentació justificativa de la subvenció concedida a l’entitat Tres quarts per
cinc quarts l’any 2014 pel projecte “Activitats del programa anual de l’associació”
consten uns ingressos de 12.520 euros que corresponen a quotes, derrames o
aportacions voluntàries i altres ingressos.
¿Por qué razón el Gobierno municipal es partidario de que se pague dos
veces (una los asistentes y otra con dinero público) una misma actividad?
El projecte subvencionat tenia un cost total de 33.720 euros dels quals només
15.700 corresponen a la subvenció municipal.
Les despeses imputades al projectes es corresponen a la totalitat del projecte. En
quant als ingressos que consten al balanç econòmic del projecte, no es demana
que s’especifiqui quina activitat del projecte financen concretament i a on
s’apliquen. És freqüent que els ingressos obtinguts per una activitat es destinin a
finançar altres activitats del mateix projecte.
¿Consideran los equipos jurídicos de este Ayuntamiento que es legal que el
Ayuntamiento haya subvencionado unas actividades que la entidad imputa
tanto a la partida de gastos como la de ingresos?”
L’expedient d’aprovació de la justificació del projecte “Activitats del programa anual
de l’associació” conté els informes jurídics i tècnics pertinents. Així mateix l’auditor
de comptes va emetre una certificació positiva, que s’adjunta.
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Cordialment,”

2.- RGE núm. 19784, de 30 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Abril de 2016.
A este concejal le interesa saber:


¿Cuáles son los trabajos y medidas llevadas a cabo dentro del URBAN
GORNAL para la mejora del comercio local una vez tenido en cuenta el
informe de D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACION S.A.?



¿Cuáles son los trabajos concretos llevados a cabo por D’ALEPH
INICIATIVAS Y ORGANIZACION S.A. en la implementación de medidas de
mejora del comercio local en la que facturó 13150 €?



¿Cuál ha sido el impacto de dichas medidas en el tiempo? ¿Cómo se ha
evaluado?



¿Cuál es el contenido de los trabajos de Asesoría y Gestión durante el 2010
y posteriores de la empresa D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACION S.A.
para este ayuntamiento?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació i Planificació Estratègica, Sr. Francesc
J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 19.784 i data 30 de març de 2016, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 d’abril de 2016, en relació a treballs i
mesures dutes a terme dins l’URBAN GORNAL una vegada pres en compte
l’informe de l’empresa D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A., així com
informació sobre treballs realitzats per a l’Ajuntament per part de l’esmentada
empresa, dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per
recavar la informació necessària.”

3.- RGE núm. 19785, de 30 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Abril de 2016.

…/…

240

Sobre los acuerdos núm. 2 y 3 de la JGL del pasado 29 de marzo, relativa a las
acciones de dinamización comercial, a este concejal le interesa saber:


¿Qué acciones de dinamización comercial se van a llevar a cabo?



¿Considera el Gobierno Municipal que unificar ambos procedimientos de
contratación hubiera podido suponer un número mayor de empresas
concurrentes a la mesa de contratación?



¿A qué empresas se ha invitado para cada uno de ambos procedimientos
negociados?”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació i Planificació Estratègica, Sr. Francesc
J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 19.785 i data 30 de març de 2016, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 d’abril de 2016, en relació a accions de
dinamització comercial, us comunico el següent:
1. L’acció de dinamització que es durà a terme és el MES DEL COMERÇ, en
col·laboració amb els diferents agents implicats en el sector als diferents
barris de la ciutat:







21 de maig - Sant Josep.
28 de maig – Bellvitge.
4 de juny – Santa Eulàlia i Centro.
11 de juny – Collblanc i Can Serra.
18 de juny – Pubilla Casas.
2 de juliol – La Florida

2. La complexitat a l’hora dels muntatges dels actes relacionats, la coincidència
en dos cap de setmana de dos actes en diferents districtes, la diferència
dels horaris entre les hores de muntatge i desmuntatge amb els horaris de
les activitats dinamitzadores i altres detalls derivats de l’experiència d’anys
anteriors, porta a la conclusió d’establir dos procediments diferents.
3. S’ha convidat a les empreses següents:




MANAGEMENT I DISSENY D’ESPECTACLES, S.L.
DISCMEDI, S.A.
SENOLOG
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SOLSONA, SCP.
EVIDENT EVENTS, SL.
MUNTAYGES D’ESPECTACLES MARSAL SCP

Tanmateix, encara que d’acord amb la normativa esmentada s’hagin efectuat
aquestes invitacions, atès que ha estat publicat en el perfil del contractant, pot
presentar-se qualsevol empresari físic o jurídic que estigui interessat en l’objecte del
contracte.”
4.- RGE núm. 19786, de 30 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Abril de 2016.
Sobre el acuerdo núm. 7 de la JGL 29/3/16, a este concejal le interesa saber:


¿No existe en toda la plantilla municipal ninguna persona o personas que
puedan llevar a cabo las funciones de información y conserjería de la
Escuela de Música Centro de las Artes?



¿Cuáles son las funciones exactas que llevarán a cabo la persona o
personas que se encarguen de semejante tarea?



¿Cuántos contratos de este tipo hay en la ciudad? Solicitamos conocer en
qué centros, por qué importe y número total de personas subcontratadas
para cada centro.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde i regidor d‟Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 19786 i data 30 de març i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic de Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, en relació a diverses
qüestions sobre la contractació per portar a terme els treballs d’informació i
consergeria de l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts.
Dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”

…/…
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5.- RGE núm. 19787, de 30 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Abril de 2016.
¿Cuál es el número de cursos realizados, incluidos los de informática dentro de las
actividades de inserción laboral, dentro del URBAN GORNAL?
Solicitamos conocer el detalle de cuáles son los cursos realizados, duración de
cada uno, número de alumnos que finalizaron cada curso y número de personas
que realizaron cursos desde el 2010 al 2014.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació i Planificació Estratègica, Sr. Francesc
J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 19.787 i data 30 de març de 2016, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 d’abril de 2016, en relació als cursos
realitzats dins de les activitats, us comunico el següent:
A continuació, hi trobareu una relació d’accions formatives, durada i alumes inscrits
a les mateixes:
2010:

NOMBRE
ACCIONS

ACCIONS FORMATIVES 2010

HORES

Alumnes

1

MODUL INFORMATICA

22

15

2

MODUL CARRETONS ELEVADORS

40

10

3

MODUL CARRETONS ELEVADORS

20

10

4

MODUL CARRETONS ELEVADORS

20

15

5

MODUL PEIXATERIA

20

15

6

MODUL CAMBRERA DE PISOS

40

15

7

FPO AUXILIAR DE CUINA

400

15

8
9

FPO PLAQUES SOLARS
MODUL CARNISSERIA

300
40

15
15

10

MODUL XARCUTERIA

40

15

11

FPO AUX AJUDA A DOMICILI

70

10

12

MODUL CAMBRERA DE PISOS

90

15
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13

FPO MANTENIMENT I INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES
SOLARS: TERMICA

14

130

13

CURS INFORMATICA INTRODUCCIO

20

15

15

FPO MONITORA DE TEMPS DE LLEURE

55

15

16
17

MODUL CARRETONS ELEVADORS
FPO JARDINERIA:MANTENIMENT DE COMUNITATS

30
100

10
15

Total

1457

233

2011:
NOMBRE
ACCIONS

ACCIONS FORMATIVES EXECUTADES AL
2011

FAMILIA PROFESSIONAL SERVEIS A LA COMUNITAT
Aux. ajuda a domicili
1
2

monitora de temps de lleure

FAMILIA PROFESSIONAL EDIFICACIO I OBRA CIVIL
manteniment comunitats: jardineria.
3
4

manteniment comunitats:
comunitats i piscines.

manteniment

Alumnes
inscrits

HORES

460 (2010-2011)

11

250 (2010-2011)

14

200

15

de
105 ( 2010-2011)

17

FAMILIA PROFESSIONAL ENERGIA I AIGUA
Manteniment instal·lació de plaques solars:
5
fotovoltaiques.

FAMILIA PROFESSIONAL HOSTALERIA
Mòdul cambrera de pisos
6
7

Aux. Cuina

FAMILIA PROFESSIONAL INDUSTRIA ALIMENTARIA
8
Mòdul de carnisseria

190

18

100

15

325

14

50

15

9

Mòdul de peixateria

50

14

10

Mòdul de Xarcuteria

20

15

7
15

15
15

FAMILIA PREOFESSIONAL LOGISTICA
11
Carretons elevadors (alt)
12
Carretons elevadors (baix)
Total

1575

180

2012:
NOMBRE
ACCIONS
1
2

ACCIONS FORMATIVES EXECUTADES AL 2012
Curs cures estètiques bàsiques d’ungles
Curs serveis auxiliars de perruqueria

HORES
70
350
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3

Tècniques de servei d'aliments i begudes a la barra i taula

4

Elaboració i exposicions de menjars al bar i cafeteria

5

Curs informació i atenció al client

6

Angles professional en activitats comercials

7

Carretons elevadors

8

Carretons elevadors

20

9

Carretons elevadors

20

10

Carretons elevadors

20

11

110
60
130
60
20

Carretons elevadors

10

12

Carretons elevadors

13

Agençament d’habitacions i zones comunes

110

14

Agençament d’habitacions i zones comunes

100

15

Angles bàsic hoteleria

16
17

carnisseria
Xarcuteria

18

Peixateria
Operacions bàsiques de cuina: Aprovisionament, preelaboració i
conservacions culinàries.

19
20

10

60
50
100
50
65

Carnet manipulador d’aliments
Curs monitora de temps de lleure

6

21

250

22

Auxiliar d’instal·lacions esportives

23

PQPI electricitat aigua i gas

30

24

PQPI auxiliar perruqueria

12

125

TOTAL

1878

2013:

num

NOM FORMACIO
Operacions
de
1 telecomunicacions

muntatge

d'instal·lacions

ALUMNES
ALTA

HORES
de

17
50

Eficiència energètica en edificis II: Electricitat, climatització i
2 ACS en petites i mitjanes

25

Eficiència energètica en edificis I: Electricitat, climatització
3 ACS en vivendes i petits loc

25

4

Curs de xarcuteria

52

17

5

Curs d'angles professional en hostaleria

55

12

30

15

Curs Operacions de muntatge d'instal·lacions de baixa tensió
6 i domòtiques en edificis.

150

7 Curs Carretons Elevadors

50

17
15
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Mòdul Informàtica Bàsica (full de càlcul i processador de
8 textos)

100

Curs Agençament
9 allotjaments

140

d'habitacions

i

zones

comunes

16

en

18
16

10

Mòdul Anglès professional per activitats comercials

90

11

Mòdul Anglès professional en serveis de restauració

90

12

Mòdul Operacions auxiliars de venda (comercial)

150

13

13

Mòdul Servei de vins (Cambrer/a)

18

90

13

14 Curs elaboració culinària bàsica.

270

15

15 Mòdul Operacions de venda (comercial)

160

13

16 Control de l'activitat econòmica del bar i la cafeteria

93

17

519

13
PQPI Auxiliar de perruqueria

18

PQPI Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques
18 d'aigua i de

330

19 Curs Auxiliar d'instal·lacions esportives

139

16

2578

295

TOTAL

20

2014:
Acció

HORES

ALUM ALTA

2014 - F. Gestió de magatzem polivalent

30

15

2014 - F. Comerç. - Operacions auxiliars a la venda

140

17

2014 - FN - Neteja de vidres en edificis i locals

40

16

2014 - FN - Neteja del mobiliari interior

30

15

2014 - FN - Neteja tractament i manteniment de terres, parets i sostres en edificis i
locals

33

15

2014 - FN - Tècniques i procediments de neteja amb utilització de maquinària

60

17

2014 - F.O. Full de càlcul avançat (Gestió informàtica)

40

15

2014 - F.O. Gestió de Bases de dades (Gestió informàtica)

40

15

2014 - F.O. Processador de text nivell avançat (Gestió informàtica)

40

16

2014 - F. OPeracions Bàsiques Cuina joves - Elaboració culinària bàsica

190

16

14/15 - FI d'op. auxiliars en l'organització d'activitats i funcionament d'instal·lacions
esportives

240

15

2014 - F. Operador/a de certificat de Carretons elevadors

20

15
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2014 - F. Operacions Bàsiques Cuina adults -Aprovisionamient, preelaboració i
conservació d'aliments

95

15

2014 - F. Operacions Bàsiques Cuina adults -Elaboració culinària bàsica

270

15

2014 - F. Operacions Bàsiques Cuina joves -Aprovisionament, preelaboració i
conservacio culinaria

95

18

2014 - F. Operacions Bàsiques Cuina joves -Elaboració culinària bàsica

270

15

2014 - FMTLLjoves - (Dinam d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil) compet.
ligüístic

50

16

2014 - FMTLLadults - ( Dinam. d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil)
competències lingü

50

8

2014 - F. Activitats Auxiliar Magatzem mixte - Manipulació de càrregues amb
carretons elevadors

50

15

2014 - F. Activitats Auxiliar Magatzem mixte - Curs operacions auxiliars de
magatzem

95

17

2014 - F. Activitats Auxiliar Magatzem mixte - Curs de preparació de comandes

40

15

2014 - FMTLLadults - Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

260

16

2014 - FMTLLjoves - Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

260

16

2014 - F. Operacions Bàsiques Cuina adults - Elaboració culinària bàsica.

242

14

2014 - PONT:projecte d'orientació ocupacional

60

14

2014 - FMTLLjoves - (Dinam d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil) compet.
digitals

50

16

2014 - FMTLLadults - ( Dinam. d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil)
competències digit

50

17

2014 - F. Operacions Bàsiques Pisos 2onsem -Agençament habitacions , zones
comunes i anglès hostaler

225

19

2014 - F. Operacions Bàsiques Pisos 1ersem -Agençament habitacions , zones
comunes i anglès hostaleria

180

15

2014 - F. Activitats Auxiliar Magatzem dones - Manipulació de càrregues amb
carretons elevadors

50

16

2014 - F. Activitats Auxiliar Magatzem dones - Curs operacions auxiliars de
magatzem

80

15

2014 - F. Activitats Auxiliar Magatzem dones - Curs de preparació de comandes

40

16

2014 - F. Taller de perfeccionament muntage i instal·lacions de telecomunicacions

55

10
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2014 - FAOAFIEjoves - Formació integrada d'operacions auxiliars en l'organització
d'activitats i fun

545

18

2013 PQPI Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

643

17

2014 PIP Auxiliar manteniment i instal·lacions elèctriques, aigua i gas

187

17

”
6.- RGE núm. 20854, de 5 d’abril de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Abril de 2016.
En referencia a la pregunta efectuada con número de registro de entrada 47147 y
posteriormente preguntada con el número 15027, sobre la rampa de la zona
semipeatonal de la calle Talaia con Frederic Prats, se nos ha contestado por parte
del gobierno municipal lo siguiente:


“Els serveis tècnics han comprovat que els guals d’accès al C/. Talaia des
del C/ Frederic Prats es troben correctament executats. Les seves
especificacions són les mateixes que per normativa s’apliquen als guals
d’accés a locals quant a pendent i atenent la velocitat máxima permesa per
la circulació en aquest tipus de vies”.

Cuando lo que habíamos preguntado es lo siguiente:


El informe que han realizado los servicios técnicos municipales de la zona
semipeatonal de la calle Talaia con Frederic Prats.

Por todo ello, este regidor solicita conocer:


El informe que han realizado los servicios técnicos municipales de la zona
semipeatonal de la calle Talaia con Frederic Prats.



¿Cuál es el motivo por el que no se ha aplicado la misma mejora de
accesibilidad que se ha realizado en la c/ Reforma con c/ Frederic Prats?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

…/…
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“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de entrada de este
Ayuntamiento, con número 20854 y fecha 5 de abril de 2016, según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada
en el próximo Pleno ordinario que se celebrarà el día 26 de abril de 2016, en
relación a los vados de acceso de las calles Talaia y Reforma con C/. Frederic
Prats, les informo:
Respecto de la petición de conocer el informe realizado por los servicios técnicos
sobre el vado de acceso a la C/. Talaia des de la C/. Frederic Prats, los técnicos de
mantenimiento, responsables de la valoración de estas incidencias, realizan
inspección “in situ” y deciden en cuanto a la necesidad de realizar alguna actuación,
sin tener que emitir informe escrito, si no es que hay una petición expresa en este
sentido.
La actuación en el vado de acceso a la C/. Reforma desde la C/. Frederic Prats se
realizó porque el vado presentaba desperfectos. Aprovechando esta reparación, y
aunque estaba correctamente ejecutado en cuanto a especificaciones aplicables
por normativa, se suavizó ligeramente la pendiente, para una mayor adecuación
entre las rasantes de las dos calles.
Atentamente,”
7.- RGE núm. 20856, de 5 d’abril de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Abril de 2016.
Solicitamos conocer:


El número de pisos cedidos por las entidades bancarias para alquiler social.



Si se ha aplicado alguna sanción a alguna entidad bancaria por mantener
una vivienda vacía.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento con número 20.856, y fecha 5 de abril de 2016, según lo que dispone
el artículo 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectos de que sea contestada en el
próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de Abril de 2016, en relación al
parque municipal de viviendas y donde se pregunta literalmente:

…/…

249

-

El número de pisos cedidos por entidades bancarias para alquiler social.
Si se ha aplicado alguna sanción a alguna entidad bancaria por mantener
una vivienda vacía.

Se informa:
1. El contrato, que se está negociando, entre l’Ajuntament de L’Hospitalet y el
Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, para la cesión temporal de viviendas
para destinarlas al Fons d’Habitatge Social al servicio de unidades familiares
en situación de exclusión residencial, es un documento marco que permite
incorporar nuevas cesiones de pisos durante la vida útil del contrato. Está
prevista una primera cesión de 40 unidades.
2. En fecha del presente escrito, se han incoado 39 expedientes sancionadores
contra, Banco Popular i Banco Santander por presunta desocupación
permanente e injustificada de 39 viviendas. Dichos expedientes se
encuentran en fase de instrucción y, más concretamente, en fase de análisis
de las alegaciones presentadas para su posterior resolución y continuación
de la tramitación administrativa.
Atentamente,”
8.- RGE núm. 21818, de 8 d’abril de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Abril de 2016.
De acuerdo con la respuesta del Área de Seguridad, Convivencia y Civismo del 17
de marzo, a esta Portavoz le interesa saber:
- ¿Cuántas faltas se registraron hasta la entra en vigor de la Ley de protección
de seguridad ciudadana?
- ¿Cuántas sanciones administrativas referentes a la seguridad ciudadana, la
convivencia y el civismo impuso este Ayuntamiento en 2015? ¿Por qué
conceptos?
- ¿Cuántas sanciones administrativas referentes a la seguridad ciudadana, la
convivencia y el civismo impuso la Generalitat en el ámbito territorial de este
municipio? ¿Por qué conceptos?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
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“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 21818 i de data 8/04/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 26/04/2016 en relació a: “De acuerdo con la
respuesta del área de Seguridad, Convivencia y Civismo del 17 de marzo, a esta
portavoz le interesa saber: ¿cuantas faltas se registraron hasta la entra en vigor de
la ley de protección de seguridad ciudadana...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
9.- RGE núm. 21820, de 8 d’abril de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Abril de 2016.
De los 4.076,04 € que los miembros de órganos de gobierno, personal directivo,
personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento que se imputaron a la partida
de locomoción de conformidad con la respuesta del 23 de febrero, esta Portavoz
solicita conocer:


Relación de facturas en esta partida indicando concepto, importe, nombre y
apellidos de aquellas producidas por miembros de órganos de gobierno y
personal directivo (excluyendo, por tanto, personal funcionario y laboral).”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 21820 i data 8 d’abril de 2016 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, en relació a:
“De los 4.076,04€ que los miembros de órganos de gobierno, personal
directivo, personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento que se
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imputaron a la partida de locomoción de conformidad con la respuesta del 23
de febrero, esta Portavoz solicita conocer:
Relación de facturas en esta partida indicando concepto, importe, nombre y
apellidos de aquellas producidas por miembros de órganos de gobierno y
personal directivo (excluyendo por tanto, personal funcionario y laboral)”
L’informem que de la partida de locomoció corresponent a serveis de taxi de
l’anualitat 2015, corresponen als membres dels Òrgans de Govern la quantitat de
1.328,63 € i al personal directriu la quantitat de 170 €, que correspon el 36,76% de
del crèdit executat, sent el 63,25 % restant corresponent a personal funcionari i
laboral d’aquest Ajuntament. Tal i com indica el nom de la partida el motiu de la
seva utilització son desplaçaments que s’han d’efectuar a diversos indrets de la
ciutat o fora de la ciutat per assistir a reunions inherents al càrrec que es
desenvolupa.
Cordialment,”
10.- RGE núm. 21824, de 8 d’abril de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Abril de 2016.
De acuerdo con la inspección que se realizó con el objetivo de dar cumplimiento a
la moción aprobada en relación a las obras del mercado de Santa Eulalia que se
menciona en la respuesta de 18 de febrero, a esta Portavoz le interesa saber:
 ¿Cuáles son las incidencias que se resolvieron? ¿En qué consistieron


¿En qué consisten aquellas que no se han resuelto? ¿En qué estado está el
estudio para su resolución?



¿Considera el Gobierno Municipal que el acabado final de la obra es
satisfactorio?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 21824 u fecha 8 de abril 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 26 de abril de
2016, en relación a la moción aprobada sobre las obras del Mercado de Santa
Eulàlia, les informo:
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Tal como dijimos en la anterior respuesta, se han resuelto diferentes incidencias, no
imputables a la ejecución de las obras, como son: pilonas rotas, reparació
provisional del pavimento de caucho existente en los alcorques, puerta del parque
infantil rota, etc.
Respecto de las incidencias pendientes de resolver, también de mantenimiento, se
encuentran introducidas en nuestro sistema de gestión, siguiendo el trámite
ordinario.
Atentamente,”
11.- RGE núm. 21827, de 8 d’abril de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Abril de 2016.
De los acuerdos adoptados por la JGL a lo largo del año 2015, esta regidora solicita
conocer:


¿Cuál es el número total de subvenciones otorgadas por el SOC a este
ayuntamiento? ¿Por qué importe cada una de ellas?



¿Cuál es el importe total al que se ha renunciado, se ha rechazado o no se
ha podido ejecutar de las mencionadas subvenciones?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació i Planificació Estratègica, Sr. Francesc
J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 21.827 i data 8 d’abril de 2016, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 d’abril de 2016, en relació a les
subvencions atorgades l’any 2015, us comunico el següent:
A continuació, us relacionem les subvencions rebudes del SOC de les diferents
convocatòries de l’exercici 2015, tot diferenciant les que estan en execució
d’aquelles a les que s’ha renunciat:
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SUBVENCIONS ATORGADES PEL SOC DURANT L'ANY
2015 (EN EXECUCIÓ)

PROGRAMA

SUBVENCIÓ
ATORGADA

PROGRAMA GARANTIA JUVENIL DE
CATALUNYA
(PGJC)
Exp.
2015/XIMP/SPO/0049

60.808,32

TREBALL I FORMACIÓ PERSONES
ATURADES NO PERCEPTORES (PANP)
- Exp. 2015/PANP/SPO/0050

741.799,67

PROGRAMA
DE
SUPORT
I
ACOMPANYAMENT
A
LA
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA. Exp.
PE-05/15

17.123,92

PROGRAMA D'AGENTS D'OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT LOCAL

108.182,20

TREBALL ALS BARRIS 2015 BTB-024/15
EMO/225/2015 EMO/758/2015

812.724,40

TREBALL I FORMACIÓ "PERSONES
ATURADES BENEFICIÀRIES RMI" Exp.
2015/PRMI/SPO/0084 EMO/244/2015

215.693,28

FEM OCUPACIÓ PER A JOVES 2015.
EXP. FOJ-5-2015

264.000,00

JOVES PER L'OCUPACIÓ 2015 EXP.
SOC001/15/00073 EMO/254/2015

269.790,00
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ESPAIS DE RECERCA DE FEINA 2015
Exp. 15-ERF-0003 LÍNIA A

74.800,00

NODE L'H: CREACIÓ D'UN ENTORN
TERRITORIAL PER A LA INNOVACIÓ A
L'HOSPITALET. EXP. IE-05/15

124.037,39

FOAP 2015. Exp. 15/FOAP/269/127393

305.605,50

PROJECTES SINGULARS 2015. Exp.
0132307

61.652,48

PROGRAMES INTEGRALS 2015. Exp.
15/INTEG15/270/0131752

268.596,75

SUBVENCIONS ATORGADES PEL SOC DURANT L'ANY 2015. RENÚNCIES

PROGRAMA

Exp. 15-ERF-0003 Espais de Recerca de
Feina 2015. LÍNIA B

SUBVENCIÓ
ATORGADA

OBSERVACIONS

No ha estat possible l’obtenció dels
recursos humans adients per tal de
complir amb les exigències de la
convocatòria, donat l'escàs període
existent entre la notificació de
74.800,00 l’atorgament
de
la
subvenció
(18/12/2015) i el termini d’inici de
l’execució (29/12/15). Els requisists
consistien en la contractació de dos
titulats/des
universitàris/àries
amb
experiència en l’orientació ocupacional.
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Renuncia de la treballadora al seu
contracte en data 29/02/2016. Despesa
executada 5.834,49 €. La convocatòria
no permet la seva substitució.

Exp. B-073/15-02 Pròrroga AODL

27.045,55

Exp. B-092/15-01 Contractació AODL

Renuncia abans d'iniciar-se el contracte
(22/12/2015). No va estar materialment
possible la seva substitució atès que
calia inciar la contractació abans del 31
27.045,55 de desembre i prèviament calia efectuar
un nou procés de selecció i que el SOC
aprovés i dictés un nou acord
d'atorgament de subvenció per al
treballador seleccionat.

Exp. B-092/15-03 Contractació AODL

Renuncia abans d'iniciar-se el contracte
(29/12/2015). No va estar materialment
possible la seva substitució atès que
calia inciar la contracatció abans del 31
27.045,55 de desembre i prèviament calia efectuar
un nou procés de selecció i que el SOC
aprovés i dictés un nou
acord
d'atorgament de subvenció per al nou
treballador seleccionat.

Exp. B-092/15-04 Contractació AODL

27.045,55

Renuncia al seu contracte en data
31/01/2016.
Despesa
executada
3.012,23 €. La convocatòria no permet
la seva substitució.

”
12.- RGE núm. 21828, de 8 d’abril de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 26 de Abril de 2016.
Sobre la licitación del servicio de seguimiento televisivo de las noticias referentes a
L'Hospitalet, así como la elaboración del estudio de impacto comunicativo aprobado
en la JGL del 5 de abril, a este concejal le interesa saber:
1 - ¿Quién ha ejecutado este servicio hasta la fecha actual? ¿En caso de ser
una empresa, cuál ha sido?
2 - Si este servicio es nuevo ¿qué justifica su contratación?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
per la Coordinadora del Gabinet de l‟Alcaldia, Sra. Mari Garcia-Calvillo, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 0021828, de data 8 d’abril 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 26 d’abril de 2016.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe del Director de
Comunicació.
Ben atentament,
INFORME
Informe que s’emet en resposta a la pregunta presentada amb data 8 d’abril de
2016 i número de registre de l’alcaldia 21828, per Javier Martín Hermosín, regidor
del Grup Municipal de PPC a l’Ajuntament de l’Hospitalet en relació al servei de
seguiment televisiu.
1. ¿Quién ha ejecutado este servicio hasta la fecha actual? ¿En caso de ser una
empresa, cuál ha sido?
2. Si este servicio es nuevo ¿qué justifica su contratación?
L’any 2015 el serevei de seguiment televisiu ha estat realitzat per l’empresa Acceso
Group, S.L. i aquest servei no es nou.
Atentament,”

ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d‟Esquerra Republicana de
Catalunya, d‟acord amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s‟han formulat en temps i forma 19 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 17 i 30 de març de 2016 i 11 i 19 d‟abril 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.17970, de 17 de març de 2016.
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“Coque Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Donat que al ple ordinari del mes de juliol de 2015 es va aprovar la moció de
suport al “Compromís de les Escales” i contra la precarietat laboral en les
contractacions públiques, presentada conjuntament per ERC, ICV-EUiAPirates-E, GL'H, CUP-PA.
Vist que, segons l'informe de seguiment de mocions pel periode de maig a
setembre de 2015 (l'únic disponible fins al moment) indica que “el
departament de contractació està realitzant un informe per donar compliment
a la moció”.
El nostre grup vol conèixer en quin estat es troba l'esmentat informe i, si ja
ha finalitzat, quines han estat les seves conclusions i quan es donarà a
conèixer a la resta de grups polítics d'aquest l'Ajuntament.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr.
Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 17970 i data 17 de març de 2016 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, en relació
a:
“Donat que el Ple Ordinari del mes de juliol de 2015 es va aprovar la moció de
suport al “Compromís de les Escales” i contra la precarietat laboral en les
contractacions públiques, presentada conjuntament per ERC, icv-euia-PiratesE, GL’H, CUP-PA
Vist que, segons l’informe de seguiment de mocions pel període de maig a
setembre de 2015 (l’únic disponible fins al moment) indica que “el
departament de contractació està realitzant un informe per donar compliment
a la moció.
El nostre grup conèixer en quin estat es troba l’esmentat informe i, si ja ha
finalitzat, quines han estat les seves conclusions, i quan es donarà a conèixer
a la resta de grups polítics d’aquest Ajuntament. ”
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Us fem a mans informe del Cap de Servei de Contractació on comunica que es
dona compliment a la Moció.
Cordialment,
INFORME
MOCIÓ DE PLE 28/07/2015
GEMA núm. 1895
Acord Segon.“Revisar, suspendre, revertir o no renovar cap contracte públic que no garantitzi que
tots els treballadors (directes o subcontractats) que aquests tenen en la prestació
de servei o subministrament tinguin una jornada màxima de 40 hores setmanals,
dos dies de descans i que es retribueixi amb un salari digne que garanteixi el salari
per un mateix tipus de feina, sense detriment del que es pugui acordar en la
negociació col·lectiva”
En relació a la noció referida, per el servei de contractació es manifesta:
1er.- L’actuació de les Administracions Públiques està sotmesa al principi de
legalitat, principi que adquireix tot el seu vigor en l’àmbit de la contractació pública,
y això comporta, entre altres coses, que els contractes que subscriu l’Ajuntament
amb tercers requereixen que en la seva prestació acompleixin totes les obligacions
socials que exigeix la normativa vigent en cada moment.
2on.- Respecte al requeriment de la Moció de revisar, suspendre, revertir el
contractes vigents es manifesta que, tal com s’ha dit, restem sotmesos al principi de
legalitat, y que les obligacions que neixen dels contractes tenen força de llei entre
les parts contractants i han de complir-se a tenor de les mateixes (art. 1091 CC),
aquesta obligació es recull al conegut aforisme “pacta sunt servanda”.
Per altre banda, el Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic preveu, en l’article
155, la possibilitat de l’Administració per renunciar o desistir dels contractes, però
ha de ser abans de l’adjudicació i sols quan es donen els motius i fonaments que
requereix dita norma; no podent-se aplicar als contractes vigents que te
l’Ajuntament.
3er.- En el que es refereix a la garantia de la condició del calendari, jornada I
salaris, s’ha de distingir:
A.- Aquells contractes en els quals la forma prestacional dels serveis és indirecta,
concessions de gestió de serveis públic, en les que en la configuració del compte
d’explotació un del factors importants que es te en compte es el de costos dels
recursos humans i, en conseqüència, el compliment de calendari, jornada i salari,
en aquest contractes es configuren pels Serveis Tècnics Municipals, amb estrictes
termes de legalitat i de compliment de condicions socials, amb accentuada
sensibilitat social, per la que es dona compliment a l’acordat a la Moció.
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B.- Aquells contractes de serveis de gestió directa, que el que es demana en la
prestació és un resultat i comporta l’abonament d’un preu. En aquests contractes
s’exigeix en els plecs de condicions, entre altres, el compliment de la legislació
social. En aquests, sens perjudici de l’actitud proactiva que tenen els serveis
municipals responsables dels mateixos, correspon a la facultat d’organització i
direcció de l’empresa establir les relacions amb els seus treballadors, no podent
entrar l’Ajuntament a determinar les condicions de treball, sempre que aquestes
compleixin les disposicions legals; tot això, sens perjudici de que es pugin estudiar
fórmules que, per a determinats contractes, puguin plantejar-se condicions
especials d’execució tendents a la millora de les condicions socials dels
treballadors, com es l’harmonització de calendaris i compliment de les necessitats
de reposició mitjançant contractes indefinits amb jornada complerta; tot això, sense
que aquestes exigències suposin una sobre dotació de personal ni increment de la
despesa contractual, el que contravindria la Llei de Contractes del Sector Públic,
que te com a principis l’eficient utilització de fons i el control de la despesa,
requerint dita norma que els preus dels contractes siguin de “mercat”.
El que s’informa als efectes escaients, a vint-i-dos de abril de dos mil setze.”

2.-RGE núm.17979, de 17 de març de 2016.
“Coque Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Donat que al ple ordinari del mes de novembre de 2015 es va aprovar la
moció de suport i compromís actiu de l'Ajuntament de l'Hospitalet amb la
banca ètica a Catalunya, presentada per CUP-PA.
El nostre grup vol conèixer si, tal com demanava la moció, s'han establert
contacte en els tres mesos posteriors a l'aprovació de la moció amb les
diferents entitats de Banca Ètica, per conèixer el seu funcionament i serveis i
avaluar adequadament als òrgans col·legiats de govern les possibilitats per
tal de decidir quins recursos econòmics de l'Ajuntament s'hi poden dipositar.
Així mateix el nostre grup polític vol conèixer si, tal com demanava la moció,
s'ha traspassat a aquestes entitats, paral·lelament als contactes, la gestió
bancària de la partida pressupostària dedicada a Cooperació del pressupost
de 2016 o el seu equivalent.”
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‟Alcalde de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr.
Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 17979 i data 17 de març de 2016 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, en relació
a:
“Donat que el Ple Ordinari del mes de novembre de 2015 es va aprovar la
moció de suport i compromís actiu de l’Ajuntament de l’Hospitalet amb la
banca ètica a Catalunya, presentada per CUP-PA.
El nostre grup vol conèixer si, tal com demanava la moció, s’han establert
contacte en els tres mesos posteriors a l’aprovació de la moció amb les
diferents entitats de Banca Ètica, per conèixer el seu funcionament i serveis i
avaluar adequadament als òrgans col·legiats de govern les possibilitats per
tal de decidir quins recursos econòmics de l’Ajuntament s’hi poden dipositar.
Així mateix el nostre grup polític volo conèixer si, tal com demanava la moció,
s’ha traspassat a aquests entitats, paral·lelament als contactes, la gestió
bancària de la partida pressupostària dedicada a Cooperació del pressupost
de 2016 o el seu equivalent. ”
Us adjuntem còpia de la Resolució de la Tresoreria General Nº 57/2016 de data 3
de febrer de 2016.
Cordialment,
RESOLUCIÓ RELATIVA A L’OBERTURA D’UN COMPTE CORRENT OPERATIU A
TRIODOS BANK.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel
decret de l’alcaldia 5527, de 15 de juny de 2015, en relació amb el procediment que
es segueix per obrir un compte corrent operatiu a Triodos Bank.
Vista la provisió del tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, de data
20 de gener 2016 de text literal següent : “Vista la Moció presentada en
l’Ajuntament Ple del passat dia 24 de novembre i aprovada per unanimitat en el
acords següents: “1. L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat treballarà de manera
activa amb la banca ètica a Catalunya. 2. Establir contacte en els propers tres
mesos des de l’aprovació d’aquesta moció amb les diferents entitats de Banca Ètica
que treballen a Catalunya, conèixer el seu funcionament i serveis i avaluar
adequadament als òrgans col·legiats de govern les possibilitats de col·laboració per
tal de decidir quins recursos econòmics de l’Ajuntament de L’Hospitalet disponibles
s’hi poden dipositar. 3.Traspassar a aquestes entitats (paral·lelament als contactes),
la gestió bancària de la partida pressupostària dedicada a Cooperació del
pressupost de 2016 o el seu equivalent. 4.Promoure entre les entitats del municipi
de L’Hospitalet l’ús dels serveis que ofereixen els serveis d’alguna de les entitats de
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Banca Ètica. 5.Comunicar aquests acords al departament d’Economia de la
Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de Finances, a tots els grups amb
representació al Parlament a resultes de la convocatòria electoral del 27 de
setembre de 2015. A les entitats financeres esmentades i al col·lectiu FETS
(Finançament Ètic i Solidari).” – Atès que es va invitar per participar a les entitats de
Banca Ètica a la contractació d’una operació de Tresoreria per cobrir les necessitats
financeres per l’exercici 2016. – Atès que l’única entitat que va mostrar interès en
aquesta operació va ser TRIODOS BANK. – Atès que hi ha vàries entitat financeres
denominades Banca Ètica. – Atès que el realitzin el contactes necessaris amb les
entitats de Banca ètica, per decidir en quina entitat financera es mes adequat obrir
el compte corrent. – Atès que s’ha cregut convenient iniciar el procediment de
contractació de la obertura de compte corrent. – El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea
d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les facultats que li han estat delegades
per l’Alcaldia al Decret 5530, de 15 de juny de 2015, publicat en el BOPB de 25 de
juny de 2015, – RESOLC: – ÚNIC.- Que s’incoïn els oportuns expedients
administratius per la contractació d’un compte corrent bancari operatiu en alguna de
les entitats financeres denominades Banca Ètica”.
Atès que la Tresoreria General, el passat dia 30 de novembre es va dirigir per
correu electrònic a les entitats que figuren com Banca Ètica següents: Triodos
Bank.es, Coop57.coop, Fiarebancaetica.coop i Oikoscredit.org.
Atès que OIKOSCREDIT a traves del seu Coordinador Sr. D.Q. va respondre el
correu electrònic explicant el funcionament de la seva entitat, el qual consisteix en
resum captar fons per un termini i invertir aquest fons en economia social a països
del Sud, que són una Cooperativa de Credit internacional, democràtica i
participativa sense ànim de lucre.
Atès que COOP57 no ha contestat el correu, i es tracta d’una cooperativa de
serveis destinada a oferir crèdit a projectes d’economia social. El seu àmbit
d’actuació limita bastant les seves actuacions com una entitat bancària
convencional.
Atès que FIARE BANCA ÈTICA, no ha contestat el correu, es tracta d’una entitat
d’intermediació que permet dirigir els estalvis de les persones, famílies i
organitzacions cap a projectes que suposen una transformació de la societat. Un
Banc sense ànim de lucre al servei de la societat, del tercer sector i de la
econòmica social. Té una seu a Bilbao.
Atès que TRIODOS BANK , és una entitat que va néixer 1980 en els Països Baixos.
La seva missió principal és finançar a empreses i projectes que aportin valor afegit
en el camp social, medi ambient i cultural. Actua com una entitat financera
convencional i es pot consultar en tot moment les seves dades financeres. Publica
periòdicament informes sobre la situació econòmica i dels projectes que finança.
Atès que la única entitat que va mostrar interès és el Triodos Bank i el passat dia
15 de desembre va tenir lloc una reunió per conèixer l’entitat a Tresoreria amb la
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Sra. G. B., Directora de l’Oficina Comercial de Barcelona, en la qual va explicar el
funcionament de Triodos Bank.
Atès que Triodos Bank funciona com una entitat financera convencional, suportant
la majoria de quaderns bancaris, per tant treballar amb aquesta entitat serà igual
que treballar amb qualsevol altres.
Vist l’informe de la Tresoreria general.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li han estat delegades per l’Alcaldia al Decret 5530, de 15 de juny de
2015, publicat en el BOPB de 25 de juny de 2015,
RESOL:
Primer.- Obrir un compte corrent operatiu d’ingressos i pagaments a nom de
“Ajuntament de L’Hospitalet” a l’entitat bancària Triodos bank, Avda. Diagonal 418
baixos, 08037 Barcelona.
Segon.- La disposició de fons d’aquest compte corrent serà per la Interventora
General i pel Tresorer General o persones en qui hagin delegat o que legalment els
substitueixin mitjançant Resolució.
Tercer.- Traslladar la present Resolució pel seu coneixement i compliment a l’Entitat
Financera, els diferents Grups Politics municipals, a la Intervenció General i a la
Tresoreria general.”
3.-RGE núm.17982, de 17 de març de 2016.
“Coque Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Donat que al ple ordinari del mes de novembre de 2015 es va aprovar la
moció per ampliar els punts d'accés a internet públic i gratuït, presentada per
CiU.
El nostre grup vol conèixer si, tal com demanava la moció, s'ha iniciat l'estudi
per tal d'ampliar el contracte amb l'empresa adjudicatària de la gestió de les
xarxes municipals per tal de poder ampliar, progressivament, els punts
d'accés del servei WIFI gratuït als principals espais públics de la ciutat i al
seu transport públic, donat que l'acord aprovat fixava realitzar l'esmentat
estudi abans del mes d'abril de 2016.
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Així mateix el nostre grup polític vol conèixer quan està previst que es donin
a conèixer els resultats d'aquest estudi als grups polítics d'aquest
Ajuntament, tal com estableix l'acord aprovat.”

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‟Alcalde de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr.
Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 17982 i data 17 de març de 2016 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, en relació
a:
“Donat que el Ple Ordinari del mes de novembre de 2015 es va aprovar la
moció per ampliar els punts d’accés a Internet públic i gratuït, presentada per
CIU.
El nostre grup vol conèixer si, tal com demanava la moció, s’ha iniciat l’estudi
per tal d’ampliar el contracte amb l’empresa adjudicatària de la gestió de les
xarxes municipals per tal de poder ampliar, progressivament, els punts
d’accés del servei wifi gratuït als principals espais públics de la ciutat i al seu
transport públic, donat que l’acord aprovat fixava realitzar l’esmentat estudi
abans del mes d’abril de 2016.
Així mateix el nostre grup polític vol conèixer quan està previst que es donin a
conèixer els resultats d’aquest estudi als grups polítics d’aquest Ajuntament,
tal com estableix l’acord aprovat. ”
Us adjuntem còpia de l’informe del Servei d’Informàtica i TIC.
Cordialment,
INFORME
Que s’emet en relació al projecte d’implementació de l’accés sense fils a les
dependències municipals.
Fa tres anys el Servei de Tecnologies d’Informació i Sistemes va implementar una
xarxa, utilitzant la infraestructura de la xarxa municipal, per donar servei d’accés a
Internet a aquells equips que no estant connectats a la xarxa municipal requerien
d’aquest servei (ordinadors externs, ordinadors sales de reunions ...). Aquest accés
a Internet es feia connectant els equips físicament a un punt de xarxa.
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Aprofitant aquesta xarxa, es va començar a desplegar el servei de xarxa sense fils a
tots els departaments que ho necessitessin pel correcte desenvolupament de les
seves funcions, per la qual cosa es va crear la xarxa sense fils anomenada “Portalh”.
Actualment està implementat l’accés WIFI a:
Esports
Casa dels Cargols
CAID – Can Colom
Regidoria
Biblioteca i Centre Cultural La Bòbila
Sanitat
Centre Municipal la Florida – Ana Díaz
Rico
Districte VI, Regidoria i Centre Cultural
CEMFO
Edifici Migdia
Teatre Joventut
Centre Cultural Sant Josep
Edifici Ajuntament
Can Riera
L’Harmonia
Districte I, Centre Cultural Sanfeliu
Districte II, Serveis Socials
Districte III, Centre Cultural Santa Eulàlia

Digoine, 29
Montseny, 90
Aprestadora, 2
Santiago Compostela, 8
Pl. Bòbila, 1
Cobalt, 57
Blocs Florida, 15 B

1 Punt d’Accés
1 Punt d’Accés
2 Punt d’Accés
2 Punt d’Accés
2 Punt d’Accés
1 Punt d’Accés
3 Punt d’Accés

Pl. Cultura, 1
Cr. Mig, 85
Migdia, 5
Joventut, 2
Av. Isabel la Catòlica, 32
Josep Prats, 2
Riera Escorxador, 17
Josep Bordonau B, 6
Emigrant, 27
Ro. Torrassa, 105
Av. Metro, 18

3 Punt d’Accés
5 Punt d’Accés
3 Punt d’Accés
3 Punt d’Accés
1 Punt d’Accés
7 Punt d’Accés
1 Punt d’Accés
2 Punt d’Accés
2 Punt d’Accés
1 Punt d’Accés
3 Punt d’Accés

Tot i això, l’Ajuntament es conscient que d’acord amb l’increment de la utilització
tauletes, smartphones, etc.. aquests punts d’accés que són de baixa potencia per
recomanacions en matèria de salut publica, han quedat desfasats respecte les
necessitats actuals.
Pel que fa a la implementació de xarxes sense fils a la via pública, existeix la
recomanació des de la Direcció de Serveis d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat
de no implantar aquesta tecnologia, d’acord amb la repercussió i impacte de les
radiacions.
Es per això que l’any 2015 des del Servei de Tecnologies d’Informació i Sistemes
s’ha fet un projecte de millora que consisteix en la substitució dels “Punt d’Accés”
existents, per unes antenes més potents (major cobertura), que permeten una
gestió centralitzada dels usuaris i contrasenyes.
El projecte sorgeix arran del requeriment de molts departaments que ens demanen
la utilització d’aquesta tecnologia tant per a ús intern dels treballadors municipals
com pels serveis que es presten als ciutadans dins dels edificis municipals.
Aquest projecte el coordina i l’implementa el Centre d’Atenció als Usuaris, amb el
suport de Sistemes del Servei de Tecnologies d’Informació i Sistemes, i consisteix
en un sistema que permet la connexió simultània, i de forma segura, de molts
usuaris.
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Els edificis que tenen aquest tipus de tecnologia són:
Antic Cinema Romero
Gornal Activa
Poliesportiu Gornal
Torre Barrina
Ajuntament edifici A (vell)
Ajuntament edificiB (nou)
Escola de Música.
Nova Regidoria de Belchite.
Dependències de Canigo.
OLH (Vidrieres)
Edifici La Farga
Mercat la Florida

Dr. Martí Julià, 91
Can Tries, 20
Can Tries, 28
Parc de la Marquesa
Plaça de l’Ajuntament
Plaça de l’Ajuntament
Av. Vilanova
C/ Belchite 9
C/ Canigo 10
C/ Llobregat, 112
C/ Girona, 10
C/ Primavera

6 Antenes
8 Antenes
8 Antenes
2 Antenes per planta
6 Antenes
5 Antenes
6 Antenes
1 Antena
1 Antena
2 Antenes
6 Antenes
4 Antenes

Recentment s’ha finalitzat, per part del servei de Tecnologies d’Informació i
Sistemes, la implementació de la xarxa sense fils als edificis municipals de Pça.
Ajuntament,11 (edifici A) i C/Josep Prats, 2 (edifici B).
Concretament a l’edifici A s’han col·locat 6 punts d’accés i les cobertures són les
següents:
Sala de Plens, Sala de govern i Sala de Premsa, Alcaldia-Presidència, Partits
Polítics, Gabinet d’Alcaldia i Premsa.
Que juntament amb les antenes instal·lades a l’edifici B, assolim el 100% de
cobertura en aquests edificis.
En aquests moments s’està desplegant la xarxa sense fils a la resta d’edificis i
dependències que encara no tenen implementada aquesta tecnologia.
L’Accés a la xarxa sense fils està controlada per, un equip d’administració unificada,
que permet administrar polítiques de seguretat, filtrat web i de continguts, gestió
d’usuaris, gestió de transit, ...
La connexió és realitza mitjançant un portal captiu anomenat PortaL-H, Tots els
usuaris autoritzats és poden connectar a PortaL-H mitjançant el seu usuari i
contrasenya de xarxa. A més hi ha una sèrie d’usuaris genèrics creats per ser
utilitzats pels ciutadans. La petició d’accés d’usuaris o creació d’usuaris genèrics,
s’ha de sol·licitar al C.A.U.
L’entrada a aquesta xarxa sense fils municipal no només està destinada als centres
públics, sinó que es pot utilitzar per part dels usuaris dels serveis i/o dels ciutadans
que es trobin dins els edificis municipals.
Per donar servei als ciutadans que vulguin accedir, l’Ajuntament ha optat per fer el
mateix tipus de gestió que fa la Diputació de Barcelona amb la seva xarxa de
biblioteques. Els ciutadans no poden accedir lliurement sinó que han de demanar
un usuari i una contrasenya que se’ls facilita de forma gratuïta des de la pròpia
dependència municipal.”
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4.-RGE núm.17983, de 17 de març de 2016.
“Coque Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Donat que al ple ordinari del mes d'octubre de 2015 es va aprovar la moció
per l'aprovació d'un estudi sobre la municipalització dels serveis d'aigua,
presentada per GL'H.
El nostre grup vol conèixer si, tal com demanava la moció, s'ha iniciat, o en
quin estat es troba, la realització d'un estudi sobre la viabilitat de la
municipalització de l'aigua, donat que l'acord aprovat fixava com a data
màxima per a l'emissió de l'estudi el 1 d'abril de 2016, així com quan es farà
arribar aquest als grups polítics d'aquest Ajuntament.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde 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 d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 17.983 i data 17 de març de 2016, segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, en relació a l’estudi sobre la
municipalització dels serveis de d’aigua, on es demana literalment:
-

Donat que al ple ordinari del mes d’octubre de 2015 es va aprovar la moció
per l’aprovació d’un estudi sobre la municipalització dels serveis d’aigua,
presentada per GL’H, el nostre grup vol conèixer si, tal com demanava la
moció, s’ha iniciat, o en quin estat es troba, la realització d’un estudi sobre la
viabilitat de la municipalització de l’aigua, donat que l’acord aprovat fixava
com a data màxima per a l’emissió de l’estudi el 1 d’abril de 2016, així com
quan es farà arribar aquest als grups polítics d’aquest Ajuntament.

S’informa:
En relació al cicle del servei de l’aigua, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat es
trobava pendent de l’auditoria que, per encàrrec del Consell Metropolità, estava
previst que realitzés l’AMB.
Posteriorment, les sentències recaigudes del TSJC de 9 i 10 de març de 2016, que
anul·len els acords del Consell Metropolità de 6 de novembre de 2012 i de 21 de
maig de 2013, sobre els serveis metropolitans del cicle de l’aigua i els sistemes de
gestió van comportar la suspensió de la esmentada auditoria, raó per la qual,
atenent al contingut de les mateixes, li volem fer constar que aquest mateix matí,
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dia 26 d’abril, en el si del Ple de l’Àrea Metropolitana de Barcelona hem adoptat,
entre d’altres, un acord per a constituir una Taula política, així com una Comissió
Tècnica d’Estudi que haurà de dur a terme diferents treballs tècnics:
-

Elaboració d’un dictàmen per a definir la manera de procedir front a les
qüestions plantejades relatives a la prestació del servei del cicle de l’aigua.
Identificar i avaluar els actius necessaris per a la prestació dels serveis del
cicle de l’aigua competència de l’AMB.
Elaborar una memòria sobre els aspectes tècnics, econòmics, jurídics,
socials i ambientals en relació a les alternatives de model de gestió dels
serveis metropolitans del cicle de l’aigua.

Així doncs, atès que la competència en la gestió del cicle de l’aigua és de l’AMB, i
de conformitat amb els acords detallats en aquest escrit, cal entendre que l’estudi
sobre la municipalització del servei de l’aigua queda enquadrat en el marc dels
treballs que la esmentada Comissió d’Estudi de l’AMB durà a terme properament.
Atentament,”
5.-RGE núm.17984, de 17 de març de 2016.
“Coque Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Donat que al ple ordinari del mes d'octubre de 2015 es va aprovar la moció
perquè els parcs infantils de la ciutat siguin accessibles, presentada
conjuntament per Ciudadanos, PP, GL'H i CiU.
El nostre grup vol conèixer si, tal com demanava el seu punt PRIMER, s'ha
iniciat, o en quin estat es troba, l'elaboració d'un reglament de parcs infantils
i accessibles, prèvia consulta amb entitats i associacions de discapacitats,
on hi figurin els criteris i les característiques que han de tenir els parcs
infantils adaptats.
Així mateix, el nostre grup polític vol conèixer quins terminis hi ha per donar
compliment al punt SEGON de l'esmentada moció que demana una
adaptació progressiva dels parcs infantils als criteris d'accessibilitat universal
per tal que en el termini d'un any hi hagi, com a mínim, un parc infantil
accessible a cada districte.”

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‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme
i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 17984 i data 17 de març de 2016, segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 26 d’abril de 2016, en relació a la moció perquè els
parcs infantils de la ciutat siguin accessibles, els informo:
En quant al punt primer de la moció, es va convocar una reunió amb tècnics
municipals i representants del col·lectiu de persones amb discapacitat, que per
causes alienes no es va poder realitzar. Actualment estem pendents d’una nova
convocatòria.
D’altra banda estem en contacte amb tècnics del sector que més desenvolupat
tenen el concepte de joc integrador, que ens aporten la seva visió i experiència en
aquest entorn.
Amb les aportacions que es rebran del col·lectiu i les que se’ns estan oferint des del
sector tècnic especialitzat, pretenem identificar i ampliar el plec de condicions
tècniques actualment vigent, que s’utilitza com a base per tots els projectes, i que
constitueix document contractual. Esperem tenir enllestit el nou plec durant els
propers mesos.
Sobre el punt segon de la moció, actualment ja hi ha en cada districte com a mínim
cinc àrees de jocs infantils accessibles. De les 138 existents hi ha 51 que el sòl és
cautxú. El cautxú, a més de ser un element instal·lat per a garantir la seguretat dels
jocs, en ser un sòl continu permet circular per tota l’àrea en fer-la del tot accessible.
Respecte del conjunt de la qüestió, recentment hem fet un pas endavant, i es pren
en consideració que les àrees de jocs no han de ser només adaptades/accessibles;
no es tracta només d’introduir jocs adaptats, sinó que han de ser integradores.
Crear un àrea de jocs integradora consisteix en fer-la accessible per tants usuaris
com sigui possible i també en equilibrar les diferents necessitats d’acords amb les
discapacitats, possibilitant així la integració de tots els nens en el joc sense
discriminació. Hem proposat en el PIM (Pla d’Inversió Municipal) la incorporació de
les inversions necessàries per fer-hi front.
Atentament,”
6.-RGE núm.17986, de 17 de març de 2016.
“Coque Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Donat que al ple ordinari del mes d'octubre de 2015 es va aprovar la moció
tornant a demanar la realització de les obres de millora de l'estació de
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Bellvitge, la connexió entre els barris de Bellvitge i Gornal i el soterrament de
les vies fèrries en el seu pas per l'Hospitalet.
El nostre grup vol conèixer si s'ha donat trasllat a la petició i si hi ha hagut
cap resposta per part del Ministeri de Foment respecte als punts PRIMER,
demanant que, com a mesura provisional, davant de l'endarreriment del
soterrament de les vies, procedeixi a la realització d'obres de millora tant a
l'estació com en l'accés als ponts, amb la instal·lació d'ascensors; i SEGON,
que dins de les millores de l'estació de Bellvitge, es faci totalment accessible
tant l'estació com el pas elevat, així com l'adaptació de les andanes a l'altura
dels trens.”

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‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme
i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“En relació a la pregunta formulada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, amb núm. de Registre General d’Entrada 17.986, de data 17 de març de
2016, referent a les obres de millora de l’Estació de Bellvitge, on es pregunta de
manera literal:
-

El nostre grup vol conèixer si s’ha donat trasllat de la petició si hi ha hagut
resposta per part del Ministeri de Foment respecte dels punts PRIMER,
demanant que, com a mesura provisional, davant l’endarreriment del
soterrament de les vies, procedeixi a la realització d’obres de millora tant a
l’estació com en l’accés als ponts, amb la instal·lació d’ascensors; i SEGON,
que dins de les millores de l’estació de Bellvitge, es faci totalment accessible
tant l’estació com el pas elevat, així com l’adaptació de les andanes a l’altura
dels trens.

Em plau adjuntar-vos còpia del trasllat de la Moció que indiqueu a la vostra
pregunta al Ministeri de Foment, tanmateix no s’ha rebut de moment cap resposta.
Atentament,
Por la presente me complace adjuntarle la certificación del acuerdo adoptado por el
Pleno de esta Corporación el pasado día 27 de octubre, volviendo a pedir la
realización de las obras de mejora de la estación de Bellvitge, la conexión entre los
barrios de Bellvitge y Gornal y el soterramiento de las vías férreas a su paso por
L’Hospitalet.
Atentamente.”
7.-RGE núm.17988, de 17 de març de 2016.
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“Coque Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Donat que al ple ordinari del mes d'octubre de 2015 es va aprovar la moció
per la preservació del carrer Xipreret i el seu entorn, presentada
conjuntament per ERC, PSC i CiU.
El nostre grup vol conèixer si s'ha iniciat la revisió del PEPPA, per modificar
el PERI amb l'objectiu de preservar i protegir el conjunt del carrer Xipreret i
el seu entorn.
Així mateix, el nostre grup vol conèixer quan i en què terminis està previst la
constitució d'una comissió específica de seguiment, amb participació de
veïns i veïnes, i les entitats que vetllen per la preservació i manteniment del
patrimoni històric de l'Hospitalet, per fer seguiment dels compromisos i
accions envers aquest tema, tal com demana l'acord aprovat en la citada
moció.”

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‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 17988 i data 17 de març de 2016, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, referent a la
preservació del carrer Xipreret i el seu entorn, on en el seu tenor literal diu:
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Li comuniquem que en data 16 de març es va informar al portaveu del grup
municipal d’ERC dels aspectes dels quals sol·licita informació a la seva pregunta.
Adjuntem pregunta i resposta que es va enviar en el seu dia al grup i que tenim amb
acusament de rebut de data 18 de març de 2016.
Cordialment,”
8.-RGE núm.17989, de 17 de març de 2016.
“Coque Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Donat que al ple ordinari del mes de setembre de 2015 es va aprovar la
moció per millorar l'ús institucional d'internet i les seves eines, presentada
conjuntament per GL'H, Ciudadanos i ICV-EUiA-Pirates-E.
El nostre grup vol conèixer quan està previst donar compliment a
l'esmentada moció, sis mesos després, pel que fa als acords PRIMER i
SEGON de la moció aprovada, que demanava la creació i gestió d'un perfil
institucional de Facebook i Twitter, respectivament.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l‟Alcaldia, Sra. Mari GarciaCalvillo, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 017989, de data 17 de març 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 26 d’abril de 2016.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe del Director de
Comunicació.
Ben atentament,
INFORME
Informe que s’emet en resposta a la pregunta presentada amb data 17 de març de
2016 i número de registre de l’Alcaldia 17989, per Coque Garcia, regidor del Grup
Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de l’Hospitalet, en
relació a la moció aprovada el passat setembre de 2015 per a la millora de l’ús
institucional d’Internet i les seves eines.
En compliment de la moció aprovada, en aquests moments s’està en el procés de
contractació d’una empresa perquè faci una auditoria a fons del nostre sistema
actual, a partir de la qual establir les línees d’implantació del nou, amb les noves
eines i requeriments que s’hagin d’adoptar.
Atentament,”
9.-RGE núm.17990, de 17 de març de 2016.
“Coque Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Donat que al ple ordinari del mes de juliol de 2015 es va aprovar la moció
“para retirar la construcción ornamental con forma piramidal del barrio de
Santa Eulàlia”, presentada per PP.
Vist que, segons l'informe de seguiment de mocions pel període de maig a
setembre de 2015 (l'únic disponible fins al moment) indica que s'ha iniciat el
procediment i s'ha sol·licitat l'elaboració d'un informe tècnic per retirar la
piràmide; si aquest és positiu des del punt de vista tècnic s'inclourà a la
propera sessió ordinària del Consell de Districte.
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El nostre grup vol conèixer en quin estat es troba l'esmentat informe i, si s'ha
completat, quina ha estat la valoració. Si aquesta ha estat positiva, en quins
terminis es procedirà a retirar la construcció.”

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‟Alcalde 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 d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 17990 i data 17 de març de 2016, segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 26 d’abril de 2016, en relació a la moció per la
retirada de la construcció ornamental amb forma piramidal del barri de Santa
Eulàlia, els informo:
A la sessió ordinària del Consell del Districte III, Santa Eulàlia i Granvia Sud,
celebrada el passat dijous 31 de març de 2016, s’ha informat, per part de la
Directora de Serveis de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
de la situació actual de la construcció piramidal i presentació de la memòria
valorada per al seu enderrocament i posterior urbanització de la zona afectada. Es
va acordar deixar el tractament de la viabilitat de l’esmentat projecte per a una
propera reunió del Consell en la qual es tracti el tema de les inversions a portar a
terme en el Districte durant aquest mandat.
Atentament,”
10.-RGE núm.17993, de 17 de març de 2016.
“Coque Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Donat que al ple ordinari del mes de juliol de 2015 es va aprovar la moció
“para regular la participación, decidiendo el destino directo del 0,5% del
presupuesto económico de ingresos, de los presupuestos generales del
ayuntamiento, para financiar uno o varios proyectos”, presentada per
Ciudadanos.
Vist que, segons l'informe de seguiment de mocions pel període de maig a
setembre de 2015 (l'únic disponible fins al moment) indica que durant l'any
2016 es procedirà a iniciar els tràmits per l'elaboració i aprovació del
Reglament que regularà la participació ciutadana, per poder fer la seva
aplicació en el pressupost del 2017.
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El nostre grup vol conèixer en quin estat es troben els tràmits, com s'està
elaborant l'esmentat reglament i en quin termini està previst tenir-ho
enllestit.”

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‟Alcalde de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr.
Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 17993 i data 17 de març de 2016 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, en relació
a:
“Donat que el Ple Ordinari del mes de juliol de 2015 es va aprovar la moció
para regular la participación, decidiendo el destino directo del 0,5% del
presupuesto económico de ingresos, de los presupuestos generales del
ayuntamiento, para financiar uno o varios proyectos, presentada per
Ciudadanos.
Vist que, segons l’informe de seguiment de mocions pel període de maig a
setembre de 2015 (l’únic disponible fins el moment)indica que durant l’any
2015 es procedirà a iniciar els tràmits per l’elaboració i aprovació del
Reglament que regularà la participació ciutadana, per poder fer la seva
aplicació en el pressupost del 2017.
El nostre grup vol conèixer en quin estat es troben els tràmits, com s’està
elaborant l’esmentat reglament i en quin termini està previst tenir-ho enllestit.
”
Us informem que s’està treballant conjuntament amb la Regidoria de govern de
Participació Ciutadana i els Consells de Districte per obrir un procés participatiu en
el Pla d’Inversions Municipals, on es procedirà a debatre les Inversions a fer a cada
Districte.
Cordialment,”

11.-RGE núm.17994, de 17 de març de 2016.
“Coque Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
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Donat que al ple ordinari del mes de setembre de 2015 es va aprovar la
moció per la conservació de la masia de Can Rigalt, presentada per ERC.
Vist que, segons l'informe de seguiment de mocions pel període de maig a
setembre de 2015 (l'únic disponible fins al moment) indica que s'han
mantingut converses amb la Junta de Compensació per garantir el
manteniment i bona conservació de la masia de Can Rigalt; properament
s'enviarà requeriment formal a la pròpia Junta.
El nostre grup vol conèixer si s'ha enviat requeriment formal a la Junta de
Compensació i, en cas afirmatiu, quina ha estat la resposta i tal com
demanava la moció, s'han emprès les accions necessàries per garantir el
manteniment i bona conservació de la masia de Can Rigalt; així mateix, el
nostre grup vol conèixer quines són o han estat aquestes mesures i quina
previsió o en quins terminis s'estan aplican o s'han d'aplicar.”

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‟Alcalde i regidor d‟Educació i Cultura, Sr. Jaume
Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 17994 i data 17 de març de 2016, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, on es pregunta de
manera literal:
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Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe de l’Àrea d’Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.
Cordialment,
INFORME
Blanca Atienza Gatnau, Directora de Serveis de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, en relació a la pregunta formulada pel grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb núm de Registre General d’Entrada
19.994, de data 17 de març de 2016, referent a les actuacions per a garantir la
conservació de la masia de Can Rigalt, en compliment de la moció aprovada en el
ple de setembre de 2015, on es pregunta de manera literal:
-

Si s’ha enviat requeriment formal a la Junta de Compensació?
Si s’han emprès les actuacions necessàries per a garantir el manteniment i
bona conservació de la masia Can Rigalt?
Quines son aquestes mesures i quina previsió i terminis estan previstos per
aplicar-les?

S’emet el següent
INFORME:
3. Efectivament l’Ajuntament ha requerit a la Junta de Compensació del
Polígon d’Actuació núm.1 Sector Can Rigalt, que acusa rebut de la
notificació de l’ordre d’execució en data 23 de desembre de 2015. La Junta
de Compensació ha presentat escrit d’al·legacions, que es troba en fase
d’estudi per a la seva resolució i posterior continuació de l’expedient.
4. No consta, en aquest Ajuntament, que s’hagin iniciat les accions requerides
la referida ordre d’execució notificada en data 23 de desembre de 2015,
sense perjudici de les actuacions que darrerament s’han dut a terme per a la
neteja i arranjament de l’entorn de la masia.
5. Les accions requerides per a la bona conservació de la Masia Can Rigalt
son aquelles que se’n desprenen de la restauració de les patologies que es
fan constar en l’informe tècnic de 17 de desembre de 2015.
La previsió i terminis per a executar les accions necessàries s’han de fer
constar en el projecte tècnic i en la sol·licitud de llicència municipal d’obres
que caldrà tramitar per part de la propietat del be.”

12.-RGE núm.17996, de 17 de març de 2016.
“Coque Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
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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.
Donat que al ple ordinari del mes de setembre de 2015 es va aprovar la moció per
desenvolupar un pla de millores urgents per tal de millorar la neteja i combatre
l'incivisme i revisar l'actual contracta de neteja, presentada per ERC.
Vist que, segons l'informe de seguiment de mocions pel periode de maig a
setembre de 2015 (l'únic disponible fins al moment) indica que s'han realitzat
diferents estudis (servei de neteja de façanes, servei d'aiguabatre); s'està finalitzant
anàlisi del servei de recollida i servei de neteja viària; dels informes anteriors i
segons les seves conclusions s'han acordat diferents accions de millora. S'aniran
implementant mesures de millora a mida que concloguin els estudis que falten. S'ha
iniciat una auditoria per a la millora dels processos de comunicació de les
incidències als ciutadans. Pel que fa a la municipalització dels Serveis, a principis
de novembre es va encarregar un estudi a la Universitat de Barcelona per veure
quines possibilitats legals hi ha i les conseqüències. A principis de 2016 s'iniciarà
l'estudi.
El nostre grup vol conèixer els diferents estudis i les seves conclusions, així com si
encara queden estudis iniciats per concloure, o previstos d'iniciar-se.
Així mateix, el nostre grup vol conèixer quines han estat les accions de millores
previstes.
Pel que fa a l'esmentada auditoria per la millora dels processos de comunicació de
les incidències, el nostre grup voldria conèixer els seus resultats, en cas d'haver-se
finalitzat.
Respecte a l'estudi encarregat a la Universitat de Barcelona que havia d'iniciar-se a
principis de 2016, el nostre grup voldria conèixer si ja s'ha iniciat el seu estudi, i
quan està previst que es puguin donar a conèixer les seves conclusions.”

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‟Alcalde 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 d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 17.996 i data 17 de març de 2016, segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, en relació al pla de millores
urgents per tal de millorar la neteja i combatre l’incivisme i revisar l’actual contracta
de neteja, on es pregunta de manera literal:
-

El nostre grup vol conèixer els diferents estudis i les seves conclusions, així
com si encara queden estudis iniciats per concloure, o previstos d’iniciar-se.
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-

-

Així mateix, el nostre grup vol conèixer quines han estat les accions de
millores previstes.
Pel que fa a l’esmentada auditoria per la millora dels processos de
comunicació de les incidències, el nostre grup voldria conèixer els seus
resultats, en cas d’haver-se finalitzat.
Respecte a l’estudi encarregat a la Universitat de Barcelona que havia
d’iniciar-se a principis de 2016, el nostre grup voldria conèixer si ja s’ha
iniciat el seu estudi, i quan està previst que es puguin donar a conèixer les
seves conclusions.

S’informa:
S’han analitzat tots els serveis que es detallen a continuació:
1. Serveis de neteja de grafits
2. Servei d’Aiguabatre
3. Servei de recollida de mobles.
4. Servei de recollida i neteja de contenidors.
5. Servei d’escombrada manual i mixta de vials.
6. Recollida de Línia Blanca (electrodomèstics).
Disposem d’una anàlisi de cadascun d’aquests serveis que ha derivat en una
continuada implementació de canvis que estan sent avaluats.
Tanmateix en els propers mesos entraran en funcionament nous serveis vinculats
als actuals, així com noves accions que tenen a veure amb la inspecció, seguiment
dels serveis, formació i capacitació de tot el personal.
Tot això, sense perjudici d’un marc general de formació i millora continuada que
s’adapti als nous requeriments d’una ciutat viva com la nostra.
En les properes setmanes està previst mantenir contactes amb els diferents grups
municipals per a explicar aquest primer anàlisi dels serveis.
Pel que fa a la comunicació d’incidències, es disposa de dades objectives a través
de l’APP que permet una actuació més àgil i eficient, participada per tots els
ciutadans.
Finalment, pel que fa a l’estudi de municipalització, s’ha encarregat el referit estudi i
es manté contacte amb d’altres institucions que realitzen estudis d’anàlisi
comparatiu de caràcter econòmic, jurídic i laboral sobre aquesta temàtica.
Atentament,”
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13.-RGE núm.17999, de 17 de març de 2016.
“Coque Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Donat que al ple ordinari del mes de juliol de 2015 es va aprovar la moció proposant
la creació de la figura del defensor o defensora de la ciutadania de l'Hospitalet,
presentada per ERC.
Vist que, segons l'informe de seguiment de mocions pel periode de maig a
setembre de 2015 (l'únic disponible fins al moment) indica que “s'ha iniciat la
provisió d'inici d'expedient per a l'elaboració del Reglament de queixes i
suggeriments. Es proposarà que el President/a de la Comissió sigui el/la Defensor
de la Ciutadania de l'Hospitalet”.
El nostre grup vol conèixer si ja s'ha iniciat l'esmentat expedient per l'elaboració del
Reglament i, si és així, en quin estat es troba.
Així mateix, volem conèixer, tal com consta a l'acord aprovat en la citada moció,
quan està previst “la creació d'una comissió dins del Consell de Ciutat –ara que
ja s'ha constituït, formada pel Govern municipal, els grups polítics municipals i les
principals entitats veïnals i socials per realitzar en un periode màxim de 6 mesos
una proposta de reglament del Defensor de la Ciutadania, així com una proposta de
procés participatiu per escollir el Defensor o Defensora de la Ciutadania”.”

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‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació i Planificació
Estratègica, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 17.999 i data 17 de març de 2016, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 d’abril de 2016, en relació a la creació de
la figura del defensor o defensora de la ciutadania i la creació d’una comissió dins
del Consell de Ciutat per realitzar una proposta de reglament del Defensor de la
ciutadania així com una proposta de procés participatiu per escollir el Defensor o
Defensora de la Ciutadania, dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de
l’esmentada pregunta per recavar la informació necessària.”
14.-RGE núm.19730, de 30 de març de 2016.
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“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que algunes entitats de la ciutat fan ús en exclusiva de locals municipals i
altres no.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
-

Quants i quins locals municipals destinats a entitats te l’Ajuntament?
Quins criteris es segueixen per a concedir aquests locals?
Quins són els requeriments i tràmits per a poder gaudir d’un local
municipal?
Quants i quins lloguers de locals per a entitats paga l’Ajuntament.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr.
Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 19730 i data 30 de març de 2016 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, en relació
a:
“Atès que algunes entitats de la ciutat fan ús en exclusiva de locals
municipals i altres no.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
Quants i quins locals municipals destinats a entitats te l’Ajuntament?
El reglament de Participació Ciutadana aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 29
de gener de 2013, estableix a l’article 64 el dret de les entitats ciutadanes a “que es
determinin els mitjans públics que puguin ser utilitzats per les entitats en l’exercici
de les seves funcions d’acord amb la importància i representació de l’entitat per raó
de la seva activitat i en funció dels recursos públics existents en cada moment.
L’article 65 del reglament estableix que l’Ajuntament podrà donar suport econòmic
i/o material a les entitats ciutadanes (...) d’acord amb els recursos públics existents
en cada moment.
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La cessió de locals municipals a entitats inscrites al Registre municipal s’inclou
dintre del suport material a les entitats ciutadanes.
En aquests moments tenim 197 locals cedits a entitats ciutadanes .
Quins criteris es segueixen per a concedir aquests locals?
Quan una entitat presenta una sol·licitud per la cessió d’un local municipal aquesta
es valora seguin 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 inscripció al registre d’entitats, la seva implicació en accions comunitàries
(processos participatius, taules de treball), el seu compromís i participació activa en
els esdeveniments ciutadans (festes majors i altres) que es desenvolupin al barri o
districte i la valoració dels projectes programes o activitats que han portat a terme
en els darrers anys i altres elements qualitatius respecte al seu treball.
Quins són els requeriments i tràmits per a poder gaudir d’un local municipal?



L’entitat ha d’estar inscrita al Registre Municipal d’entitats i ha tenir la seva
informació actualitzada.
Sol·licitud mitjançant instància on justifiqui la necessitat d’un local dins de
l’àmbit territorial on desenvolupi les seves activitats:

Quants i quins lloguers de locals per a entitats paga l’Ajuntament. ”
En l’actualitat l’Ajuntament paga el lloguer dels locals següents:





Digoine, 19 - Local cedit a l’entitat Associació de Diables i Diablesses de la
Florida
Laurel, 41 - Local cedit a l’entitat Amics de la Natura i medi ambient.
Migdia, 12 - Local cedit a l’entitat Casal d’avis Sant Josep
Joan Pallares, 32 - Local cedit a l’entitat Associació Centre d’ Esplai Xixel

Cordialment,”
15.-RGE núm.19731, de 30 de març de 2016.
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que en la Junta de Govern Local del 29/03/2016 s’ha aprovat la contractació
d’obres de millora de les vivendes municipals per 100.000,- Euros.
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Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
-

Quantes vivendes municipals te l’Ajuntament?
A quin ús es destinen aquestes vivendes municipals.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde 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 d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 19731 i data 30 de març de 2016, segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, en relació al parc municipal
d’habitatges i on es pregunta literalment:
-

Quantes vivendes municipals té l’Ajuntament?
A quin ús es destinen aquestes vivendes municipals?

S’informa:
1. L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat compta amb un parc de 187
habitatges de propietat municipal.
2. L’ús al qual es destinen la totalitat d’aquest parc de vivendes de propietat
municipal és el d’habitatge.
Atentament,”

16.-RGE núm.19733, de 30 de març de 2016.
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que La Diputació de Barcelona ha posat en marxa un programa complementari
de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, valorat en 30 MEUR.
Atès que la quantitat destinada a l’Hospitalet de Llobregat és de 878.182,35 €.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
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-

Quins projectes de foment de l’ocupació desenvoluparà l’Ajuntament de
L’Hospitalet amb la quantitat rebuda del programa de foment de
l’ocupació de la Diputació de Barcelona?
Quin serà el procés de selecció per tal de contractar les persones que
estan aturades?
L’Ajuntament de L’Hospitalet aplicarà la recomanació de la Diputació de
Barcelona de que com a mínim el salari sigui de 1.000 euros i un
contracte de sis mesos?”

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‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació i Planificació
Estratègica, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 19.733 i data 30 de març de 2016, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 d’abril de 2016, en relació als projectes
de foment de l’ocupació desenvoluparà l’Ajuntament dins el programa
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social que ha
posat en marxa la Diputació de Barcelona, us comunico el següent:
a) Els projectes de foment de l’ocupació que desenvoluparà l’Ajuntament de
L’Hospitalet dins del “Programa complementari de foment de l’ocupació i de
suport a la integració social”, publicat per la Diputació al BOP el 21/3/2016, són
els inclosos a la taula següents, prèvia instrucció i resolució dels acords
municipals corresponents i donant compliment a la regulació establerta per la
Diputació de Barcelona:
Línia 1. Suport integral al foment de l’ocupació
1.a. Suport als plans locals d’ocupació
1.b. Suport a la formació
Línia 2. Suport a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió i de reforç dels
serveis socials municipals
2.c. Suport a plans locals d’ocupació per a la contractació de personal
administratiu i/o informadors dels serveis socials municipals.
b) La selecció del personal participant en els programes de foment de l’ocupació del
Programa complementari ha de complir els requisits establerts per la regulació
de la Diputació:
- Garantir els principis d’igualtat, mèrit i capacitat i exclusió del requisit de ser
resident al municipi destinatari de la subvenció.
- Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandant
d’ocupació (pot estar també inscrit als Serveis Locals d’Ocupació).
- No cotitzar a cap dels règims de la Seguretat Social, ens els termes del Text
refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

…/…

284

Un cop complerts els requisits establerts per la Diputació, la selecció de personal
per part de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i
Ocupació segueix el següent procediment:




La selecció de personal s’efectua d’acord amb l’establert per l’art. 14 de
l’Acord Sectorial aplicable al personal participant en els programes
municipals de promoció de l’ocupació, aprovat pel Ple de l’Ajuntament a
la sessió del 23/3/2010 i negociat prèviament amb la representació
sindical legitimada.
L’art. 14 de l’Acord Sectorial estableix la presentació al SOC de l’oferta
d’ocupació i la determinació de criteris de baremació dels candidats, que
són valorats individualitzadament per la Comissió Tècnica de Selecció
regulada al mateix precepte.

c) En relació amb la retribució i durada del contracte:
- La regulació establerta per la Diputació (art. 11 del Programa
complementari, inclòs a l’anunci del BOP del 21/3/2016) estableix una
contractació mínima de 3 mesos. Pot ser d’una durada inferior per
concurrència de les causes establertes pel propi art. 11, com ara la no
superació del període prova, la baixa voluntària del treballador, etc. També
determina la possibilitat (però no una obligació) de contractacions més
àmplies per promoure la perdurabilitat de les noves contractacions.
- L’Ajuntament retribuirà als treballadors participants de conformitat amb
l’Acord Sectorial abans esmentat.”
17.-RGE núm.19739, de 30 de març de 2016.
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que EL Govern Municipal ha anunciat que el projecte de l’antiga fàbrica Mistral
no es farà.
Atès que aquest edifici havia de ser la “primera pedra” del nou Districte Cultural.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
-

Quins mecanismes i accions portarà a terme l’equip de govern per tal
d’acabar amb la degradació d’aquest edifici, les ocupacions diverses que
pateix i els problemes que provoca la deixadesa als veïns i veïnes?”

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

…/…

285

escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació i Planificació
Estratègica, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 19.739 i data 30 de març de 2016, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 d’abril de 2016, en relació als
mecanismes i accions que portarà a terme l’equip de govern per tal d’acabar amb la
degradació de l’edifici de l’antiga fàbrica Mistral, us comunico el següent:
Ja s’ha registrat la sol·licitud de llicència d’obres per realitzar el projecte
d’habitatges protegits i lliures.”

18.-RGE núm.22055, de 11 d’abril de 2016.
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que el Mercat del Torrent Gornal, té una part de les seves parades tancades.
Atès que alguns comerciants del mercat ens han expressat la seva preocupació pel
fet que aquestes parades no es tornen a obrir.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
-

Quins projectes té l’equip de Govern, orientats a dinamitzar aquest
mercat i atreure més públic?

-

Quan es liciten les parades buides? Cada quant temps es fa?”

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‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació i Planificació
Estratègica, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 22.055 i data 11 d’abril de 2016, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 d’abril de 2016, en relació al Mercat del
Torrent Gornal, us comunico el següent:
1. Per tal donar suport a les accions dutes a terme per l’Associació,
directament des de l’Àrea hem fet diverses accions, per tal de donar a
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conèixer i posar en valor el mercat entre tota la població del barri, sobretot la
que no és clienta habitual del mercat. Les mes destacables han estat:


NIT DE TAPES



TAPES DEL MÓN



MERCATS AL CARRER

2. Es fa una licitació a l’any i just en aquest moments tenim en espera de la
seva publicació en el BOP l’ultima subhasta de parades sense titular en els
diferents mercats de la Ciutat, en la que estan incloses dues parades
exteriors del Mercat del Torrent Gornal.
Les parades buides han sortit a subhasta en diferents ocasions i no s’ha
aconseguit adjudicar-les, a pesar d’haver sortit sense cap tipus licitatori i
amb activitat lliure.”
19.-RGE núm.23554, de 19 d’abril de 2016.
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Han transcorregut pràcticament tres mesos del trasllat del “Pi de la Remunta” a la
seva nova ubicació.
Al Grup Municipal d’ERC li agradaria saber si l’equip de govern:
1. Té informació actualitzada sobre l’actual estat del “Pi de la Remunta”
després d’aquest temps?
2. Té previst alguna mena de vigilància, manteniment i cura del pi per tal
d’aconseguir la seva supervivència?”

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‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació i Planificació
Estratègica, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 23.554 i data 19 d’abril de 2016, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 d’abril de 2016, en relació al trasllat del
“Pi de la Remunta a la seva nova ubicació, us comunico el següent:
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L’arbre es troba en bon estat i s’estan duent a terme els treballs de manteniment
previstos.”
Per part dels regidors del grup polític municipal de Convergència i Unió, d‟acord
amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en
temps i forma 3 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
el dia 19 de maig de 2015 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. 17001, de 14 de març de 2016
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència, d’acord amb
allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011,
presenta al registre general la següent pregunta per a que sigui contestada en el
proper Ple del dia 26-04-16.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que, se’ns ha comunicat els desperfectes i les males condicions on es troba el
dipòsit de les peces catalogades del Museu de l’Hospitalet.
Donat que, l’exposició del Museu de l’Hospitalet no recull de forma íntegra la
història de la nostra ciutat, menystenint els orígens d’aquesta.
PREGUNTA
-

-

On es troba el magatzem del Museu i de quants m2 d’emmagatzematge
disposa?
Està completa la capacitat del magatzem? Quantes obres recull el Museu en
l’actualitat?
Les condicions d’emmagatzematge compleixen els requisits que marca la llei?
Quins són aquests requisits legals i, en tot cas, quins d’aquests requisits es
compleixen i quins no?
Per quins motius no s’exposa la història completa de la nostra ciutat?
L’actual espai que ocupa el Museu, és el més adequat tenint en compte que
parlem de la segona ciutat de Catalunya?
Les instal·lacions són les més adequades per al coneixement de la ciutadania
de la història de la seva ciutat?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
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efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 17001 i data 14 de març de 2016, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, sobre la pregunta que
en el seu tenor literal diu:

s’informa del següent:
Prèviament a contestar les preguntes el que cal es informar que el Museu disposa
d’un Pla Director realitzat per la consultora externa Artimetria, S.L., dirigida pel Sr.
A. L.. Aquest pla indica les accions a realitzar en el curt, mig i llarg termini en els
aspectes més destacats de la gestió i articulació del Museu de L’Hospitalet: edificis,
exposicions, magatzems, sistemes, etc...
Per tant, l’equipament es troba immers en una segona transformació estructural i
conceptual, per tal d’adaptar-se a nous estàndards i part de les informacions que es
demanen tindran una forta transformació en un termini molt breu de temps (d’unes
setmanes a uns mesos); altres, en canvi, poden trigar un any més en materialitzarse.
Al llarg de l’any 2015 es va començar a implementar el Pla Director i al llarg de l’any
2016, realitzarà avenços molt significatius fins a finalitzar la primera fase del Pla
Director, que finalitzarà l’any 2017.
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Passant a respondre concretament les preguntes:
1. El magatzem del Museu és un sistema que es composa de diversos espais
que es troben als següents espais:
a. C/ Cobalt 55. Fons d’art
b. Pça Josep Bordonau. Fons etnològics i històrics
c. C/ Joan Pallarès 38. Fons etnològics i històrics
d. C/ Rosalia de Castro. Fons etnològics i històrics
e. C/ Blas Fernández Lirola. Fons etnològics i històrics
f. C/ Cultura. Fons etnològics i històrics
La superfície total actual dels magatzems és de 1.500 m2.
De tota manera, cal tenir present que d’acord amb la previsió de treball amb
la que s’està treballant, en les properes setmanes tots els fons etnològics i
històrics passaran a trobar-se unificats en un únic espai per la qual cosa es
preveu que la superfície total baixarà a 1.350 m2 però degut al millor
aprofitament de l’espai i condicionament dels fons hi haurà més espai
disponible pels fons.
2. Els espais de reserva del Museu es troben prop del màxim de la seva
capacitat, però es preveu que aquesta pugui augmentar amb la nova
distribució.
3. El nombre d’objectes al Museu el dia 15 de març de 2016 és de 9.301.
4. La Llei 17/1990 de Museus indica al seu article 7.1, que els museus han de
disposar del personal i de les condicions necessàries per a garantir la protecció
i la conservació de llurs fons. Així mateix, en el seu apartat 2 indica que el
Govern ha de dictar les disposicions reguladores de les condicions adequades
de seguretat i de protecció que han de complir tots els museus de Catalunya. A
més de l'assessorament establert pels articles 24 i 27 d'aquesta Llei, la
Generalitat ha d'assessorar sobre els sistemes de seguretat i de protecció
adequats i sobre les condicions de conservació i de restauració dels fons dels
museus. Tanmateix al Decret 35/1992 de desplegament parcial de la Llei
s’especifica al seu article 4 que:
a. Els museus han de disposar dels elements físics, mecànics o
electrònics adequats per garantir a totes les zones del museu:
i. La prevenció, la protecció física i la vigilància.
ii. La detecció i l'alarma, la qual ha de ser transmissible a
distància.
iii. La intervenció immediata i la neutralització de qualsevol perill
per als béns culturals, els usuaris i les instal·lacions del museu.
b. A l’article 5, dedicat a les mesures de conservació s’assenyala que:
i. Els museus han de reunir les condicions ambientals necessàries
per tal que els seus fons estiguin en tot moment en l'estat més
adequat per a la seva conservació.
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ii. Els elements constructius dels edificis destinats a museu han de
ser tals que per la seva composició o la seva combinació
possibilitin l'aïllament de les condicions ambientals en les zones
interiors respecte de l'exterior.
iii. A més d'aquests elements estructurals, els museus han de
disposar d'aparells o sistemes de detecció i mesura que
permetin conèixer permanentment les condicions ambientals en
què es troben els seus fons.
iv. Els museus que per les seves característiques estructurals no
reuneixin de manera permanent les condicions ambientals
adequades han d'instal·lar mecanismes de correcció.
Per això s’està treballant en trobar uns nous espais perquè continguin els
fons etnològics i històrics que garanteixin que compleixin tots els requisits de
manera efectiva.
5. El Museu de l’Hospitalet disposa, en aquests moments, de tres exposicions
permanents. A l’edifici can Riera es troba la de Memòria Democràtica, a
L’Harmonia, la d’art d’època del Renaixement i Barroc i a casa Espanya la del
discurs general històric des dels orígens fins a l’actualitat. D’aquesta només
s’ha realitzat, a data d’avui, la part corresponent a finals del segle XIX i segle
XX.
Està previst que al llarg de l’any 2016, en aplicació del Pla Director, les
exposicions permanents de can Riera i l’Harmonia s’instal·lin a l’edifici de casa
Espanya i que al llarg de l’any 2017, les exposicions s’unifiquin definitivament
en una única exposició permanent d’història de la ciutat.
6. En l’aplicació del Pla Director es proposa una ordenació dels espais expositius
existents per tal d’afavorir el coneixement de la història de L’Hospitalet a la
ciutadania.
Cordialment,”

2.- RGE núm. 22698, de 14 d’abril de 2016
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de
2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que sigui contestada
en el proper Ple del dia 26-04-16.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ateses les reclamacions manifestades per alguns veïns de la plaça Mare de Déu de
Montserrat respecte al mal estat que presenten les voreres de la plaça.
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Donat que el mal estat del ferm de les voreres pot ocasionar caigudes accidentals
als vianants.
Vist el mal efecte que els desperfectes provoquen a la imatge i seguretat dels
vianants de la plaça Mare de Déu de Montserrat.
Atès que, les obres als pisos de Ca n’Arús han obligat a realitzar obres a la
carretera i les voreres de la plaça, agreujant la imatge i seguretat d’aquesta.
PREGUNTA
-

Es pensa solucionar el mal estat de les voreres de la plaça?

-

Quan es preveu que es pugui dur a terme l’arranjament de les voreres de la
plaça?

-

Es preveu una millora en general de la plaça i de l’actual zona d’aparcament?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 22698 i data 14 d’abril de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2016, en relació a l’estat de les voreres
de la Plaça Mare de Déu de Montserrat, us informo:
Els desperfectes que puguin presentar les voreres o d’altres elements de la Pl.
Mare de Déu de Montserrat es gestionen, com els de la resta de la Ciutat,
mitjançant el nostre sistema de gestió d’incidències, i es resolen mitjançant
l’actuació oportuna. Hores d’ara no hi ha cap incidència pendent de resoldre.
En quant a la previsió de millora d’aquest espai, quan finalitzin les obres dels pisos
de Ca n’Arús es valorarà la necessitat de reordenació dels diferents elements que el
composen i es faran les actuacions pertinents.
Atentament,”

3.- RGE núm. 23523, de 19 d’abril de 2016
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de
2011 , presenta al registre general la següent pregunta perquè sigui contestada en
el proper Ple del dia 26-04-2016.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al ple del 19 de maig de 2014 es va preguntar si l’equip de govern
coneixia l’existència de venedors ambulants de flors i plantes al carrer de la ciutat,
concretament, a la rambla Just Oliveras.
Atès que, de nou, vam tornar a presentar un altre pregunta en referència al mateix
tema al ple de desembre de 2014.
Vist que, el problema ha perdurat fins ara i, segons ens comuniquen, ha empitjorat
en les últimes setmanes.
Atès que, segons les respostes a les preguntes anteriors, l’equip de govern ens va
fer saber que la Guàrdia Urbana era coneixedora d’aquest problema, i va realitzar
tant advertiments com expedients sancionadors en diverses ocasions durant el
transcurs d’aquell any.
Vist que tot i les accions que ha portat a terme la Guàrdia Urbana per tal d’evitar la
venda ambulant de flors i plantes al carrer, sense el permís corresponent, el
problema persisteix.
PREGUNTA
- Quines accions pensa dur a terme l’equip de govern per tal d’evitar definitivament
la venda ambulant i/o sense els permisos corresponents de flors i plantes al carrer?
- Demanem accions i mesures per tal de solucionar el problema de competència
deslleial amb el que es troben els floristes de la ciutat i, especialment, els del barri
Centre.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde 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 numero 23523 i de data 19/4/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 26/04/2016 en relació a: “Atès que al ple del 19 de
maig de 2014 es va preguntar si l’equip de govern coneixia l’existència de venedors
ambulants de flors i plantes al carrer de la ciutat, concretament, a la rambla Just
Oliveras...”
Resposta:
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En les nostres bases de dades, corresponent a l’any 2015 i 2016 fins a data d’avui,
no s’ha produït cap requeriment de servei de guàrdia urbana per venda ambulant de
flors i plantes a la Rbla. Just Oliveres, sense l’autorització corresponent.
No obstant això, informar que la zona de la Rambla està coberta habitualment pels
agents de proximitat i els assignats a la zona, que en el cas de detectar aquesta
venda il·legal actuen d’ofici.
Ben atentament,”

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

SRA. ALCALDESSA
Passaríem a l‟últim punt de Precs i Preguntes, anirem per... no hi ha preguntes per
aquí, Sr. Christian Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Perdó, un prec i una pregunta, els faig seguits i així anem...sí? vale. La pregunta fa
relació a una pregunta presentada a dos plens seguits, nosaltres vam presentar una
moció que es va aprovar al desembre passat amb tots els grups de l‟oposició,
aquesta moció deia literalment, amb els acords amb els que s‟aprova deia: “Aturar
l‟actual gestió del servei d‟atenció ciutadana de l'Hospitalet de Llobregat a càrrec
del servei 010 de l‟ajuntament de Barcelona, a través de l‟empresa ARVATO
QUALYTEL, i retornar de manera immediata la gestió del servei que prestava amb
anterioritat el propi ajuntament, i fer un estudi en un termini de tres mesos per saber
els costos reals que suposaria tenir implantat el servei assumint-ho el propi
ajuntament o a través d‟un servei extern.” I la resposta que rebem, mes passat, i
quan tornem a preguntar aquest mes, després de tres mesos, i ara després de
quatre mesos de l‟aprovació, la resposta que ens donen és, no, per escrit, no, dos
cops, no s‟ha aturat el servei telefònic d‟atenció ciutadana prestat per l‟ajuntament
de Barcelona, per no malmetre el servei a la ciutadania. Això vol dir que abans es
malmetia el servei a la ciutadania? ¿Vol dir que abans de gestionar-se
externalitzadament no es feia bé el servei? ¿Vol dir que retornar, que és el que
s‟acorda a la moció, vol dir no donar bé el servei? ¿No es donava bé abans?
Bé ¿penseu, com a govern, penseu seguir incomplint la moció aprovada al
desembre de l‟any passat? Seguim..., tenim també la curiositat de si seguim donant
un servei públic, externalitzadament, com és aquest, sense cap acte administratiu
que suporti jurídicament aquest servei, aquest acte d‟haver-li traspassat, haver-li
externalitzat, a l‟ajuntament de Barcelona. Llavors, també ens vénen dues
preguntes relacionades, que si és per això, en relació al que ens deien abans, si és
per això que ens proposa el portaveu del grup socialista que portem mocions a
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cada Ple, si és per això, perquè després de quatre mesos de l‟aprovació, el que ens
arribi com a resposta, és que no la compliran, és que no la pensen complir.
Llavors, el prec, sí? el prec seria...

SRA. ALCALDESSA
Un moment, tenim... Sra. Secretària, faig una pregunta perquè no ho sé, el temps
de intervenció en precs i preguntes, és per precs i per preguntes o... pregunto, no
tant pel cas, però és per saber-ho, si són les preguntes per un cantó, els precs per
un altre o és precs i preguntes.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Torno, sí?

SRA. ALCALDESSA
Un moment, un moment.

SRA. SECRETARIA
Son dos para ruegos y dos para preguntas.

SRA. ALCALDESSA
Doncs ara pot pregar.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Quant de temps.

SRA. ALCALDESSA
Dos minuts.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, la CUP-PA al Ple d‟aquest mes d‟abril, ha presentat les mateixes mocions que el
PSC al mes de març, cap n‟hi una, zero. La diferència és que nosaltres ni al mes de
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març, ni al mes d‟abril, els hi hem retret que no presentessin cap moció, cosa que
vostès sí que han fet avui. Llavors, és en funció..., ens agradaria saber si és en
funció d‟aquesta feina que fan als Plens, que és en funció d‟aquesta feina que fan
als Plens els portaveus dels grups municipals i tots els regidors, en funció de la que
hem de cobrar, llavors, potser ens hauríem de plantejar si hauríem de retornar, tots
els grups municipals, els diners dels plens d‟abans de la Setmana Santa que s‟han
fet durant els últims anys, que crec recordar que es plantejava o s‟acordava que no
es presentaven mocions, potser en aquells mesos els regidors d‟aquest ajuntament
no haurien d‟haver cobrat, segons el plantejament del portaveu socialista.
Demanaríem, i aquest és el prec, que siguem tots una mica més respectuosos amb
la feina dels petits i humils grups d‟oposició. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs a veure, Esquerra Republicana no té precs, ni preguntes, un
moment, sí, primer la Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Hemos tenido conocimiento por parte de padres que llevan
a sus hijos o han llevado en algún momento a sus hijos a una de las escuelas o ha
intentado entrar en las dos escuelas de educación especial de la ciudad, tanto
Escorça, como Estel, nos han manifestado la deficiencia no solamente en la parte
estructural como tal de la escuela, sino también la parte profesional de la falta de
personal adecuado para hacer frente a las necesidades especiales de estos
alumnos. Nos hablan de falta de inversión por parte de la Generalitat y nosotros,
desde el Partido Popular, queríamos saber si tienen constancia de esas deficiencias
por parte tanto de las AMPA, como por parte de los padres que directamente se
han puesto en contacto con ustedes para hablar de estas deficiencia e intentar
solventarlas, y saber si esta falta de inversión y estas deficiencias se han puesto en
conocimiento de la Generalitat de Cataluña, en concreto de la Conselleria de
Educación, para intentar solventarlas e intentar mejorar, pues la asistencia, en este
caso, de la educación especial de estos niños. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Nieto. Bé, entenc que hi ha dues Sra. González.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, són dues preguntes. Volíem preguntar sobre la situació de la zona de la
Montesa, fronterera de Sant Feliu amb el barri d‟Esplugues, hi ha o va haver un
assentament de famílies de caràcter nòmada, amb diversos nens i nenes, i volíem
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saber quin tractament s‟ha fet, quines gestions s‟han fet a l‟Ajuntament d‟Esplugues
i quina és la situació. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecto al episodio de malos olores que sufrimos el 18 de noviembre, a nivel
del Baix, hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación que hubo una
investigación de la Fiscalía y que hay un informe que lo ha hecho, digamos, la
Universidad Politécnica, entonces quisiéramos solicitar este informe para poder
tenerlo y poder averiguar un poco qué es lo que pasó por ahí.
Luego, por otro lado, nosotros hicimos una pregunta en el Pleno anterior sobre las
urgencias de más de 24 horas, en las urgencias del Hospital de Bellvitge, se nos ha
contestado que no era así, que había ido todo bien, según el ICS, pero nosotros
discrepamos, sabemos que hay gente que está más de 24 horas en urgencias. Y
especialmente hubo otro episodio el miércoles pasado, en el cual 19 pacientes se
esperaron más de 24 horas para poder ser subidos a planta, porque no había
camas, cuando había plantas cerradas, entonces quisiéramos volver a insistir en
este tema.
Por otro lado también, respecto a las Fiestas de Primavera y, digamos, los
conciertos de La Farga, queremos saber, nos gustaría saber, el balance que tiene
la empresa contratada, la productora, con dichos conciertos, o sea, las ganancias
que ha obtenido al respecto.

SRA. ALCALDESSA
Té un torn de precs si vol, si és un prec...

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, tengo un prec, sí, hemos estado recibiendo respuestas a preguntas que hemos
hecho, en las cuales, bueno, aparte de poner literalmente la intervención que
hayamos podido hacer, nos han contestado que se dan por “assabentats”, bueno,
pues realmente consideramos que no es una respuesta y creemos que el equipo de
gobierno debería de..., al menos, lo hemos interpretado como una falta de respeto
la verdad, porqué “donar-se per assabentats” sencillamente hacer toda la frase
literal para darse por “assabentats” no es de recibo.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, a veure les preguntes les contesta… volen fer més preguntes? Ah! vale.
Bueno, yo es que he pedido... sí, pues venga, ustedes mismos.
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SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
En el pleno del pasado mes de julio y tras haber rebasado el límite de dióxido de
nitrógeno, desde este grupo municipal formulamos una pregunta respecto a las
medidas que se tomarían a partir de entonces para la mejora del aire que
respiramos.
El 21 de septiembre recibimos respuesta a dicha pregunta en la que se nos
explicaba que se estaba cerrando un plan de acción para la mejora de la calidad del
aire, así como también se nos indicaba que en el Plan de movilidad urbana,
también en trámite, se concretarían medidas específicas en el territorio, que
directamente mejorarían la calidad del aire. También se nos indicaba que se estaba
diseñando una guía que permitiese la implementación de zonas urbanas de
atmósfera protegida, conjuntamente con la Dirección General de Calidad Ambiental
y el Institut Cerdà.
Puesto que hoy se ha hecho una declaración institucional de soporte a los acuerdos
para el nuevo protocolo de cambio climático y el soporte al nuevo pacto de alcaldes
por el clima y la energía, y dentro del marco de sensibilidad por temas ambientales
que muestra este ayuntamiento, entendemos que ya deberíamos tener los planes
de acción y la guía que estaba en preparación el año pasado. Dado el tiempo
transcurrido desde que estaba en preparación, les solicitamos nos indiquen en qué
estado se encuentra tanto el Plan de acción para la mejora de calidad del aire, así
como el Plan de movilidad urbana y la guía de implementación. Muchísimas
gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Sr. Rainaldo Ruiz.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Vamos a ver, en el Pleno de marzo formulé una pregunta en relación a la moción
para mejorar la transparencia en la vertiente de control y fiscalización de la acción
de gobierno y gestión municipal, en teoría se tiene que haber elevado la propuesta
de modificación del Reglamento orgánico a este Pleno, y recibo como respuesta,
una vez estudiada la propuesta realizada por el Pleno, ésta no se corresponde con
la finalidad del artículo 11 del Reglamento orgánico, que es garantizar el derecho de
información, pero no la de establecer la forma y protocolos concretos detallados en
ésta. Miren, la finalidad y el contenido del artículo lo decidimos nosotros, todo el
Pleno, no es algo que viene impuesto al Pleno, sino que modificamos nosotros el
Reglamento, estamos facultados para hacerlo. Entonces la pregunta es ¿van
ustedes a cumplir el acuerdo adoptado por unanimidad en este Pleno o van a
incumplirlo? Gracias.
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SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Gracias. Tengo una serie de preguntas respecto a la rampa que da acceso a los
bloques G23, 24 y 25 de Av. Can Serra. Como ustedes saben esta rampa da un
servicio a los vecinos de esta zona que son mayoritariamente gente de una edad
ciertamente avanzada, teniendo en cuenta que el actual estado de la rampa no es
el correcto y que su alta elevación dificulta muchísimo el acceso de los vecinos a
estas viviendas, Ciudadanos les preguntamos si tiene este gobierno pensado
adaptar y mejorar la accesibilidad, reformando esta rampa y disminuyendo la
elevación que dificulta el acceso de los vecinos a esas viviendas. Si es que sí,
cuándo tienen pensado realizarlo, porque debo lamentar que su forma de hacer
política es dejar de banda las necesidades de las personas, y en concreto de este
barrio. No me mire así, porque no hay nada hecho y ahora le voy a mostrar los
datos de por qué ha pasado demasiado tiempo ¿vale?
Son ustedes como las películas de los sábados, que contienen una multitud de
anuncios y publicidad, pero en las que al final la gente se duerme esperando que
pase algo. Y es que ya se han presentado dos propuestas por escrito a este
gobierno, a las que ustedes han hecho oídos sordos, una, aquí la tienen, es una
copia, el pasado 9 de marzo con recogida de firmas de todos los vecinos incluida.
Otra, y es la que más deberían ustedes lamentar, que es del 24 de marzo de 2015,
que la presentaron también por escrito, hace trece meses exactamente. Trece
meses en los que los vecinos ya les han pedido hasta en dos ocasiones que
reformen esta rampa, porque son gente muy mayor, que ya han habido accidentes,
hay gente que se ha caído, porque no está reformada correctamente.
Entonces es muy sencillo, trece meses en los que como en las películas de los
sábados que bien he dicho, ustedes se han quedado en la publicidad y no han
pasado a la acción. El ruego que les hacemos, aparte de las preguntas que quiero
que nos contesten también, es que pasen a la acción, dejen los anuncios y
reformen esta rampa que es algo muy sencillo. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sí, doncs vinga, Sr. Graells.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Respecte a la pregunta de les places que plantejava la Sra. Sonia Esplugas,
constatem els dèficits que hi ha, tant quantitatius, malgrat els increments que ha
hagut en els darrers anys, que han passat de 140 places a 270 d‟educació especial,
però sobretot, perquè han estat places que s‟han incrementat en escola ordinària
amb el suport de professionals no suficients, però sí mínims, per tal de treballar la
integració dels alumnes d‟educació especial en les escoles ordinàries.
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Però evidentment segueix havent una mancança de places en aquest sentit, i
també hi ha uns dèficits qualitatius importants, tant a l‟escola ordinària per manca
de professionals, com en les dues escoles, una concertada i l‟altra pública, l‟escola
d‟educació especial Estel Can Bori, on hi ha unes mancances i una saturació de
alumnes important i uns dèficits en els equipaments, per exemple d‟accessibilitat,
etc., i en l‟escola Escorça, que ens preocupa de manera important per la saturació
d‟alumnes plurideficients, a més a més, i en una situació que creiem que no és
desitjable. Ho hem traslladat al Departament, efectivament ho hem traslladat, i a
més a més, a on hem de fer-ho, que és a la Comissió, a la mesa de planificació, on
ja li vam dir a la Directora de Serveis Territorials del departament d‟Educació,
respecte a aquesta situació més que preocupant, sobretot la referida a les dues
escoles d‟educació especial.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Respecte..., no sé si hi ha alguna resposta més, sinó…sí? Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Més que res en relació a la pregunta que feia la Sra. González, a veure, com vostè
sap l‟Hospital de Bellvitge el gestiona l‟Institut Català de la Salut i en tot cas és a
ells a qui traslladem en última instància la petició d‟informació que ens va
transmetre i que, en tot cas, tornarem a transmetre en relació amb aquest cas
relatiu al dimecres. Evidentment, també traslladem en les reunions periòdiques i en
els instruments de relació habituals, la preocupació, més enllà d‟aquestes situacions
puntuals, sinó també d‟altres qüestions més de caire estructural i de mancances
que el nostre sistema de salut a la ciutat, doncs encara té.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. De totes maneres també comentar, perquè... que el Conseller de Salut té
previst, precisament, fer una visita a l‟Hospital de Bellvitge i també té previst
realitzar una visita institucional a l‟ajuntament, per tant, més enllà de les fórmules
habituals de trasllat a la Gerència de l‟Hospital i als responsables, doncs jo crec que
també val la pena, doncs que aquesta informació que ve de la pràctica, diguéssim,
no de l‟estadística, però sí de la realitat, li puguem fer, doncs coneixedor. És evident
que quan va venir el President de la Generalitat va reconèixer, en privat, que les
estadístiques reals d‟aquesta ciutat, quant al sistema de salut, doncs no eren els
estàndards que aquesta ciutat, doncs es mereix, per tant, tenen, diguéssim, un
recorregut important per a la millora. Per tant, tot i que és una competència que tots
som conscients que no és municipal, però sí que, evidentment, estem treballant per
tal que el departament i amb el canvi, esperem, del departament de Salut, tot això,
totes aquestes qüestions es puguin millorar. En tot cas, Sra. González, crec que ja
no...
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
És una proposta.

SRA. ALCALDESSA
Bé, doncs vinga, faci la proposta, total...

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
En aquesta reunió que està comentant la Sra. Marín, voldríem estar presents i no
simplement nosaltres, sinó també el moviment veïnal i la junta de personal de
l‟Hospital de Bellvitge, perquè li puguin donar totes les explicacions de primera mà.

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí, però això no..., com pot imaginar, jo li puc traslladar, però això no està en les
meves mans, està en mans de qui convoca la reunió que, evidentment, serà el
Conseller.
Dit això..., sí? una altra resposta?

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, per donar resposta a la pregunta del Sr. Martín. Efectivament, la rampa dels
blocs G23, 24 i 25 està estudiada, està dintre del Pla d‟Accessibilitat d‟aquest any,
té pressupost i s‟executarà. I, Sr. Martín, no ens dediquem a la publicitat, ens
dediquem a superar les barreres arquitectòniques, i ens dediquem a netejar i a fer
front a les necessitats de tot l‟entorn que vostè coneix molt bé, que és la zona de
confluència de l‟entorn de casa seva, i donarem resposta per escrit també a allò que
vostè ens demani. Gràcies.
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, la resta de peticions d‟informació la farem arribar a cada una de les
persones, un moment, un moment, un moment, un moment, perquè crec que no
vindrà d‟un minut, però volia simplement a la Sra. González fer-li un aclariment.
Quan..., entenc que quan un regidor o un tinent d‟alcalde li adreça un escrit com el
que vostè ha comentat de “prenem nota”, perquè ens entenguem, es refereix a que
vostè ha plantejat això com un prec, per tant, el que fa el govern és prendre nota de
la seva, del seu comentari, per a tenir-ho present per modificar el que s‟hagi de
modificar. No és en absolut, Sra. González, ho sento, una falta de respecte, és
evident que vostè s‟ho pot prendre com vulgui, però, en tot cas, si és un prec, la
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contesta del prec normalment és: prenem nota i modificarem el que s‟hagi de
modificar, per tal de tenir present el que vostè ha plantejat.
Dit això, ara sí, aixequem la sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

